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Inkoopatrategle RijnlarKlRoute
Geachte Statenleden,

Conform onze afspraak Inzake de actieve Informatieplicht ontvangt u hleft>q de
Inkoopstrategie Realisatie RIjnlandRoute. De stuurgroep RijnlandRoute heeft op 24 oktober
de lr>koop8trategie vastgesteld. Gedeputeerde Staten van ZukM-lollar>d hebben op 28
oktober 2014 hiervan kennisgenomen.
De Inkoopstrategie Is een Intern richtinggevend document als voorloper van het Inkoopplan
en het besluH tot aant)estedlng van de RijnlandRoute. De uitwerking van de aanbesteding
kan gedurende het InKooptraject nog leiden tot aanpassingen van de Inkoopstrategie.
Als blagen zijn toegevoegd
Inkoopstrategie Reallsatte RijnlandRoute
Advies van de tenderboard
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Inkoopstrategie
Realisatie RijnlandRoute

De Inkoopstrategie te een Intern document dat gebniHct wordt voor de
l>esluttvorming In het Inkooptraject De verdere uRwerlcing van het inkoopti^iect
kan leiden tot aanpassing van In deze inkoopstrategie genoemde voorgenomen
uitwerking van de aanbesteding. Aan dH document kunnen door Deelnemefs aan
de aanliesteding geen rechten worden ontleend.
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Samenvatting
In onderhavige Inkoopstrategie RijniandRoute (RLR) worden het inkoopproces en de strategie
van het project beschreven. Beiden djn vastgesteld op basis van een zorgvuldig
besluitvormingsproces. Rnale besluitvorming heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2014 door de
ambtelijke stuurgroep via ambtelijk mandaat en mede op basis van een advies van de RLR
Tendeft>oard. De inkoopstrategie wordt ter Informatie aang6tx>den aan Gedeputeerde Staten.
Provindaie Staten en l&M.
Op basis van de belangrijkste uitgangspunten (onder meer vigerend beleid van provincie Zukk
Holland (PZH) en RIJkwalerstaat (RWS), MIRT-spelregelkader, publieke samenwerklngsafspraken, aanbestedingswetgeving, lessons^eamed m.b.t. type en gmotte RLR project
risicoprofiel. raakvlakken andere projecten en de gestalde proJectVinkoopdoelen) z|n de volgende
afwegingen gemaakt:
• VervlechtinQ van de ruimtelllke procedures met de aanbattedinosDrocedure: door de
aanwezige bestuurlijke en planologische risico's Is een vroege vervlechting ongewenst.
Bovendien worden dj de vroege vervlechting de ruimtelijke procedures 'on hold' gezet
waardoor de grondvenverving naar achter schuift, wat een ongewenst risico vormt voor de
start en totale doorlooptijd van het project Oe ruimteiijke plannen worden wel zodanig
ingericht dat deze passen bij realisatie op basis van geïntegreerde contracten.
• Aantal contracten: afgewogen Is in hoeveel contracten het project op de markt gezet nfK)et
worden. Belangrijke afwegingsfactoren zijn de Aanbestedingswet (kansen MKB. borgen
voldoende cortcurrentie, etc.), de beheersing van het project qua tijd en geld, de technische
uitdagingen en het voorkomen van hktder voor de omgeving en weggebruiker. De
RijniandRoute wordt daarom in een drietal contracten op de marlet get>rachL ni.:
1. Ir. Tjaimaweg: gemeentelijke en provinciale Infrastructuur met raakvlakken met lokale
ontwikkelingen. De scope van de ir. Tjalmaweg dient nog In detail afgestemd te
worden met raakvlakprojecten zoals R-Nel en planlocatie ValkentHirg.
2. Europaweg: gemeentelijke en provinciale infrastructuur. Het verkeer wordt via de
huidige Europaweg afgewikkeld.
3. Nieuwe stroomweg/boortunnel Ind. knooppunten A4/A44): een grote, technisch
complexe opgave. De raakvlakken tusaen de boortunnel en de vert>reding van de A4
en A44 en de knooppunten A4/A44 en het toekomstig onderhoud moeten worden
beheerst door één partij.
• Contractvorm: De drie genoemde contracten worden In verschWende vormen op de marlet
gebracht. Aangezien de ir. Tjalmaweg en Europaweg de nodige afstemming vragen met de
gemeente Katwijk en gemeente Leiden, heeft het de voorkeur om deze orKlerdelen conform
het 'PZH afwegingsmodel inkoop' op de markt worden gezet. Hierdoor kunnen in een relatief
laat stadium nog eisen worden verwerkt.
Voor het A44-tunnel*A4 contract wordt een Design, Buikj & Maintain (DBM) contract
geadviseerd. Dit (technisch) complexe project vraagt om een marktpartij die de ruimte heeft
om zijn kennis en expertise In te brengen en daarmee het ontwerp, de ultvoerir>gswjjze en
het langjarig onderhoud te optimaliseren. De mogelijkheid van een DBFM contract is
afgewogen en afgevallen. Op basis van een herziene PRC blijkt een meerwaarde van DBFM
(3,8%) ten opzichte van een DBM (2,6%)V De toegevoegde meerwaarde van 1,2% weegt
voor de Opdra^tgever niet tegen een aantal strategische overwegingen, nl.:
^ Update PPC september 2014
lnkoep«g»i>gie W—tisitte RjnUftdWotee
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• Voor PZH zijn niet de finanderingsfacfliteiten beechikbMr zoals deze er voor RWS
wei zijn
• De onbekendl>eid van PZH met DBFM projecten.
- Het huidige gebrek aan ervaring binnen de provincie met het verkrijgen van deze
specifieke bankfir^nciering.
• De wens van PZH om snel te starten met de aanbesteding (D6FM kent een
langere voorbereidingstijd. D6M past beter in de wens van de provincie om snel te
starten met de aanbesteding.
• Door karakter tunnel en gecombineerde bekostigingsvorm heeft het voordelen om
een contractvorm te kiezen die aanleg en meerjarig orKlertKHJd integreert.
- DBM en DBFM het>ben in de eerste plaats beide finandéle PPC-meerwaarde ten
opzichte van de DB-variant met losse M<contracten. De belangrijkste dr^fveren
zijn Ufe Cyde Cost - kansen en beperking van scope- en contraclwfjzigingen, z|j
het bij DBFM Iets meer dan bij DBM.
- Het "strakke regime' van DBFM laat mogelijk (te) weinig flexttiilltelt voor eventuele
aar>passingen die vanuit de samenwerking in de regio tijdens de uitvoering van
het contract wenselijk geacht worden'.
DBFM-kennis en enraring is beperkt (aan de zijde van de markt en de opdrachtgevers) en
de beoogde aanbestedingsperiode valt samen met de aanbesteding door RWS van een
aantal andere (grote) DBFM-projecten.
Aanbeatedinosvorm: de ir. Tjalmaweg en Europaweg kunnen door middel van een Europese
niet-openbare procedure worden aanbesteed. Voorgesteld wordt de aanbesteding met het
wettelijke minimum van 5 partijen te doorlopen. Voor het contract A44-tunf>ei-A4 wordt
gezien de technische complexiteit en de optlmalisatierulmte een concurrentlegerichte
dialoog geadviseerd. Door directe Interactie tussen de aanbesteder en inschrijvers in
dialooggesprekken kunnen scope-onduideii^heden en risico's t>eter t>eheerst worden.
EMV1: Gunning vindt plaats op basis van EMVl', mopeiijke criteria naast de Inschrijvingsprijs
zijn
1. Publieksgericht werken (minimaliseren omgevings-en verkeershinder)
2. Duurzaamheid^
3. Risicoverdeling Opdrachtgever en Opdrachtnemer
• Systeemintegratie/openstelllogsproces tunnel.
4. CO2 ladder
Maatschapoeliika waarde: De RljnlandRoute maakt t^ mogelQk om zoveel mogelijk
maatschappelijke waarde te creëren, nl. 1) kansen creëren voor het MKB. 2) optimaal
duurzaam inkopen en 3) stimuleren Innovaties.

AhiBmminQ;

1. (bezien de grootte en complexiteit van het project Is het tïdangr^k dat de publieke
b6Sluitvormir>g (lees samenwerking PZH en RWS én afstemnnir>g m^ overige
publieke partners) tijdens de aanbesteding en realisatie sr>el en zorgvuldig kan
veriopen. Hiertoe dienen de paiHjen voorafgaand aan de start van de aanttesteding
goede afspraken te maken.

^ Ook bij andere oonSedvormen dient gezien de storende werkir>g. tanjghoudond Ie ««den omgegean met
wiizigingan
' Economisch meest voordelige inschrijving
* Oe uitwerking van EMVI aspecten wordt bi een later stadium concreet gemaakt mede aan de hand van het
actuele ristcoprofiel. Indien benodigd ken rubntel|ke kwekten M sut>€MVI crttertum worden toegevoegd.
nROOpewWiBy* KMMMM nil|ravnOnOUM
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2. Om de kennis en creativii^ van de marktpartijen optimaal te gebruiken worden deze
vroegtijdig betrokken via een marktconsultatie en/of Industry Day.
KwallleteboroinQ inkoootraiect:
Voor de borgkrg van de kwaliteit van het inkooptraject zal gebruik gemaakt worden van een
hiertoe in Ie stellen prpjectt8ndert>oard. Daarnaast zuilen het KAD proces (Kwallteitsloket
Aanbestedingsdossier) en de Gala Reviews van Rijkswaterstaat worden doorlopen.
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1 Algemeen
1.1 Inleiding
De provincie Zuid-Holiand (PZH) werkt samen met het Rijk (ministerie ienM/RWS) en de
omliogende gemeentes aan de Ri]nl8ndRoute (RLR), een verbetering van de oost-westverbinding
tussen de A4 en Katwijk. De RijnlandRoute kent drie hoofddoeien', te weten:
• Een betere oost-westverbIndIng voor het autoverkeer;
• Verbeteren van de leefbaarheid In de regio Holland Rijnland (en aangrenzende gemeenten);
• Mogelijk maken van ruimtelijk-economische ontwikkelingen In deze regio.

1.2 Inkoopproces
De inschakeling van marktpartijen om te komen tot een optlmael Inkoopprooes ven de
R^nlandRoute bestaat uit een aantal stappen, nl.:
• Beleid en inkoopstrategie: de doelen die PZH/RWS wil bereiken bij het inkopen van de
RijnlandRoute.
• Inkoopproces, bestaande uit een:
- Afwegingsmodel: de manier om tot een bewuste en navolgbare afweging te komen
Inzake de wijze waarop de RijnlandRoute het best In de markt kan worden gezet
met als resultaat een goedgekeurde inkoopstrategie.
• Inkoop; het opstellen, aanbesteden en realiseren van het contract, met t>etrekklng
lot; contract(en). werkprocedures (passend bij de gekozen contractvorm) en do
marktbenadering/het uitvoeren van de aanbesteding.
• Contractbeheersing

1.3 Tsndsrboard
De stuurgroep heeft begin 2014 besloten om voor het project RijnlandRoute een
projectter>derboard op te richtm. De Inkoopstrategie is, vergezeld van het advies van deze
tendeiboard, voor besluitvorming voorgelegd aan de stuurgroep. De bemensing van de
(enderboard bestaat uit de heer Jos Hendriks (Provincie Zuid Holland), de heer WIm Holleman
(Rijkswaterstaat), mevrouw Anne Fischer (Maasdam Broers Fiscfw advocaten), de heer Rortald
Buitenhek (Buitenhek management&advies), de heer Yke Norg (Rijkswaterstaat) en de heer
Ruud van Wijk (Van Wijk Intra). De leden zijn gekozen op basis van hun Kennis van het
aanbestedingsrecht an/of recente kennis van project- en contractmanagement van grote
tunnelprojeclen.

1.4 BesluItvormingstraject
De samenwerking tussen PZH en RWS vraagt om draagvlak en zorgvuldigheid In de
besluitvorming. De volger>de punten zijn vertrekpunt voor de aanbe8teding8voort>ereidlng. •
procedure en contractuitvoering.
• Voorafgaand aan besluitvorming in de stuurgroep wordt advies aan de Prpjecttendeiboard
gevraagd
• Besluitvorming aangaande de start van de aanbesteding vindt pas plaats, nadat zorgvuldige
toetsing op proces en documenten heeft plaatsgevonden. Toetsing en besluitvorming vinden
zo veel mogelijk gezamenlijk en integraal plaats.
• Finale besluitvorming vindt plaats in bestuurlijke stuurgroep, waarin PZH (mevr. I. de Bondt)
en RWS (mevr. i. van der Hee) zijn vertegenwoordigd.

' Uk Prgjedpian R^nlandRoute - Planuitwefhing en Voorbereiding reeüuVe november 2013
IrAoopeVMeii RMlItMt RItnIenORouM
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Al(e betrokken partijen worden gedurende het gehele aanbestedingsproces geïnformeerd over de
retevante ontwikkeiir>gen kt de aanbesteding. Het TB en het vastgestelde PIP vormen het kader
waart)innen de aanbesteding dient plaats te vinden. Zodra gedurende de aanbesteding of bij
inschrijving blijkt dat de aanbesteding buiten dit kader dreigt te komen, zal dK aan de stuurgroep
worden voorgelegd.

1.5

Gevolgd proces
Om de RLR te realiseren dient naast de voorbereidende en ruimtelijke procedures een
inkoopstrategie te worden vastgesteld waarin staat weergegeven hoe het project in de markt
wordt gezet. Gezien de samenwerking tussen PZH en RWS. de grootte van het werk alsmede de
technische complexiteit en dyrvamiek van de omgeving. Is het essentieel dat de diverse
benodigde keu^ met iDetrekking tot de Inkoopstrategie In een helder en iteratief
afwegingsproces tot stand komen. Dit proces wordt nader beschreven in hoofdstuk 4.

1.6 Chockpunten
Het opstellen van de Inkoopstrategie loopt parallel* met de ruimtelijke procedures (PIP. TB's) en
dit betekent dat op onderdelen nog niet alle keuzes zijn gemaakt. Bijvoort>eeld de scope is nog
niet voor alle delen vast en ook de klanteneisen zijn nog niet allemaal expHdet gemaakt en
overgenomen hetgeen zijn weerslag kan hebben op bijvoorbeeld de Invulling van EMVI of het
contract. Mocht blijken dat de scope afwijkt van de gehanteerde aannamen en/of leidt tot een
afwijkende Invulling dan wordt een update van de inkoopstrategie opgesteld.

1.7 Leeswijzer
Onderhavig 'Inkoopstrategie Realisatie RijntandRoute' geeft, naast een aantal prpjectkenmerken
(zie hoofdstuk 2) de belangrijkste processtappen voor de RLR weer. Dit zijn onder andere een
MKBA, een Marktscan, een Marktconsuitatie, een PPC', Projectcor^uitaties en het bepalen van
de Inkoopstrategie. Deze stappen worden in hoofdstuk 3 nader toegelicht
De inkoopstrategie geeft tevens een overzicht van het gehanteerde afwegingsmodel (hoofdstuk
4). belangrijkste risico's (hookistuk 5) en samenstelling van de relevante markt (hoofdstuk 6).
In hoofdstuk 7 wonft de Inkoopstrategie In de vorm van het aantal contracten, de
contractvorm(en) en belangrijke aandachtspunten de aanbesteding en Invulling van het
contract beschreven. Als laatste wordt een voorstel gedaan voor het proces om te komen lot een
vastgesteld inkoopstrategie (zie hoofdstuk 8).

* ld6allterword((oonfctrm*HandreUi>gMIRTenMarkrvan22apn2011)«tindev«rkMwlngBfaseMn
inkoopstrategie opgeeteM
' Pubic Private Comparator ft|nlandRo(4e september 2013 en eeptamber 2014.
Inkoopetrategie RMltsai» RqnlindRoute
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2 Project RijnlandRoute
2.1 ProbiMmstetlIng RijnlandRoute
Door het gebted Hofland RijnlarKi e.o. lopen de r^swegen A4 en A44(/N44). Deze twee
rijkswegen zijn met elkaar vertxxiden door de dwarsverbindingen N14 en de N206 door Lelden.
Dit zijn er te weinig, met name de N206 Katwijk Leiden Is zwaar overbelasL Het gevolg hiervan ia
dat een deel van het oost-westverkeer uit de regio over delen van de r^kswegen rijdt om get>ruH(
te kunnen maken van één van de andere dwarsvertHndingen. De veikeersdnik op de rijkswegen
is hoog, waarbij in de huidige sibjatie vooral op en ter hoogte van de aansluitingen sprake is van
afwikkelingsproblemen. Door t^gsiag van de file van de snelwegen en door drukte op het
hoofdwegennet wordt het onderliggend wegennet steeds zwaarder belast.
Door de druk op de oost-westvertxndingen en de snelwegen staat op meerdere locaties de
leefbaart^eid onder druk. Zo is er sprake van sluipverkeer via de N441 door Wassenaar.
Daamaast rijdt veel (vrachtjverkeer uit de Duin- en Bollenstreek via de N44 en Noordelijke
Randweg van Den Haag (N14) naar de A4. Dit zorgt op deze wegen voor extra v^eersdrukte en
(milieu)overl8St. Als gevolg van de geplande ruimtefijke ontwikkeingen bij or>der meer Valkenburg
en in de Leidse Regio zal dit probleem in de toekomst groter worden.
De verkeersdruk neemt ook toe op de relatie kust - A44 - A4. Hierdoor ontstaan ernstige files,
zijn bedrijven minder bereikbaar en hebben bewoners last van sluipverkeer, geluldshlndef en
stankoverlast. Het autt>verkeer zoekt andere (sluipjroutes met nlftiwe doorstromings- en
leefbaarheidsproblemen als gevolg.
In het studiegebied en In de omgeving daarvan zijn diverse grootschalige en kleinschalige
ruimtelijke ontwikkelingen voorzien. Daar tegenover staan - t>ehalve het vertMeden van de A4
tussen Lelden en Den Haag - nog relatief weinig plannen voor uitbreiding en verbetering van de
weginfrastructuur
De ruimtelijk economische ambities van de regio worden belemmerd door ontoereikende
autobereikbaarheid. Het betreft een probleem dat inmiddels meermalen tot uiting is gekomen in
uitspraken van de Raad van State over bestemmingsptanherzleningen vanwege
wonir>gbouwprojecten In de regio. Het onder andere onvoldoende op orde zijn van de
bereikbaarheid leidt er toe dat woningbouwprogramma's In de regio worden getemporiseerd.

2.2 Doelstelling project
De doelstellingen van de RijnlandRoute staan verwoord in de Starmotttle RijnlandRoute (11
december 2008).
De RijnlandRoute is een wegverbinding tussen de rijksv^ A4 en de kuststreek. De realisatie van
de RijnlandRoute is een voorwaarde voor programma's als Bio Sdence Park en de nietiwe
woningbouwprogramma's (waarover afspraken met het Rijk ajn gemaakt). Tevens zal de
RijnlandRoute de woonlocatie Valkenburg ontsluiten en de Europaweg In Lelden rmtlasten. Het
betreft één regionale verbinding, die bestaat uit een verbinding tussen de A4 en de A44 en een
vertMnding tussen de A44 en Katwijk. Deze twee delen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De aanleg van de RijnlandRoute dient een beian^jke bijdrage te leveren aan de verbetering van
de autobereikbaarheid In de oost*west relaties en de leefbaarheldsproblemen ki de omgeving van
de overt)eia$te infrastructuur.
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Samenwerking provincie Zuld-HoHand en Rijkswaterstaat
De provincie Zuid-HollarKJ en RWS hebben gedeelde belangen bij dit pro^ Het project betreft
aanpassingen aan zowel het hoofdwegennet als het provinciale wegennet inclusief een nieuw
aan te leggen stroomwegverbinding met een boortunnel. Zowel vedceerstechnlsch. als wat betreft
omgevingsmanagement en procedures zijn er grote raakvlaKken. Hierdoor hebben belde
overheden taken om het project te doen slagen. Door deze samenhang Is samenwerking nodig
om resultaten te bereiken.
Hiervoor is een gezamenlijke (PZH/RWS) projectorganisatie RLR opgezet onder leiding van een
ambtelijke stuurgroep. Beide partijen zullen daarbij ieder hun kennis en kunde int>rer)gen. De
primaire prpjectverantwoordelijkhoid ligt bij PZH. B«de partijen blijven zeif verantwoordelijk voor de
besluitvorming in de eigen plai>ologische procedures (Provinciaal Inpassingsplan [PIP] en
Tracébesluiten [TB's]).
De projectorganisatie ten aanzien van de voorbereiding van de realisatie en de realisatie van het
project zelf zal op een later moment, mede op basis van de resultaten van de Gate Review en de
inkoopstrategie, door PZH en RWS worden vormgegeven. Afspraken over samenwerking in
(aanloop naar) de realisatiefase zijn vastgelegd in de bestuurlijke overeenkomst tussen PZH en
RWS van 12 september 2013.

2.4

Prpjectscope
De projectopdracht is opgenomen in het scopefbrmulier 'RijnlandRoute' (21 juni 2013). De
belangrijkste onderdelen erurt worden hieror>der ger>oemd:
1. Verbreding ir. Tjalmaweg (N206) naar 2x2 rijstroken tussen de aansluiting met de
N441 te Katwijk en de aansluiting Leiden West (onderliggend wegennet).
2. VertNeding A44 tussen de aan te passen aansluiting Leiden West en het nieuw aan te
leggen Knooppunt Ommedijk (hoofdwegennet).
3. Aanleg van een nieuwe regionale stroomweg (snethetdsregime BO km/uur) met 2x2
rijstroken (waaronder een boortunnel van drca 22 kilometer) tussen het nieuw aan te
leggen Knooppunt Ommedijk op de A44 en het nieuw aan te leggen Knooppunt
Hofvliet op de A4 (ondediggerrd wegennet).
4. Ver1ef>gen van de paraHelstructuur van de A4 tussen de aarrskiiting N206/
Zoeterwoude-Dorp en het nieuw aan te leggen Knooppunt Hofvliet (hoofdwegennet).
6. Verbreding Europaweg te Leiden (N206) naar 2x2 rijstroken tussen de aansluiting met
de A4 en de ChurchWlaan te Leiden (or>dertiggend wegennet).
6. Vertrreding van de A4 tussen het nieuw aan te leggen Krrooppunt Hofvliet en de
aansluiting N14 (hoofdwegennet).

Inhopptimesa Raitttw RawndRown

11 ««140

'^•JJHOUAND

^tointerféM

Figuur 2.1 Prof9Ct90op» RIfntandRoulu
De delen 1,3 en 5 (In de figuur wit omcirkeld) omvatten aanpassingen/realisatie van het
onderliggend vragennet en wordt ruimtelijk via een PIP rrtogelijk gemaakt De delen 2,4 an 6
omvatten aanpassingen aan het hoofdwegennet (in de figuur oranje omcirkeld) en wordt ruimtall^
via TB's mogelijk gemaakt.

2.5

Projectbudget
Het projectbudget van de RijnlandRoute en de Vertreding A4 tussen Vlietland en N14 is
vastgesteld op € 875.2 min - exdusi^BTW, prijspeil 2014. Dit budget omvat niet alleen de
bouwkundige kosten maar ook de addidor>ete kosten zoals van venfverving van vastgoed,
engineehngskosten , etc.

inkoopttrMagw RMKMM RlinlindRouM
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Planning
Onderstaand is de huidige plannir>g weergegeven. Door voortschiijdend inzicht wijkt deze
planning af van de in het Projectplan RiJnlandRoute - Planultwerklng en VoorbereldirtQ realisatie
november 2013 opgenomen plannir>g.
Besluit Inkoopstrategie
03 2014
04 2014
Provinciaal Inpassingsplan door PS vastgesteld
04 2014
Tracébesluit door Minister van l&M vastgesteld
Provinciaal Inpassingsplan ter inzage
01 2015
Tracébesluit ter Inzage
01 2015
Provindaal Inpassingsplan onherroepelijk
03 2015
Tracébesluit onherroepelijk
03 2015
Besluit tot aanbesteding (ind. inkoopplannen)
03 2015
Start aanbesteding
03 2015
Uiterste datum gronden minnelijk beschikbaar
02 2016
02 2016
GunrMng' / start realisatie
04 2021
Realisatie tunnel gereed*
Openstelling tunnel
02 2022

2.7

Ruimtelijke procedures
Centraal in het project staat hel realiseren van de projectopdracht zoals beschreven In §2.4. Deze
opdracht moet worden gerealiseerd in een complexe, dynamische omgeving. De acUvtteiten ven
het publiekrechtelijke proces (afronden planstudiefase) en het privaatrechteiijke proces
(voorbereiding realisatie) worden parallel uitgevoerd.
Het publiekrechtelijke proces zal naar verwachting eind 2015 afgerond zijn na het onherroepeiijk
worden van TB's en PIP. De voorbereidingen voor het aanbestedingsproces worden perallet
geschakeld aan het opstellen van TB's en PIP. De provincie wil het contract voor de realisatie van
het project zodanig voort>ereiden dat een aanbesteding rrtogeiijk is. op t>a$i8 van t>eheersbare
risico's. De aanbesteding zal pas starten na een vastgesteld TB en PIP, de gunning Is gepl»KJ na
het onherroepelijk worden van het PIP en TB. In de realisatiefase moei de opdrad>tnemer de in
artikel 20 van de Tracéwet genoemde vergunnir>gen gecoördineerd aanvragen. De
werkzaamheden aan de RijnlandRoute vaHen onder de Crisis- en Herstelwet.

2.8

Raakvlakken
De RijnlarxiRoute heeft relaties met In ieder geval de volgende projecten;
• Verbredirrg A4 Burgerveen- Leiden (RWS GPO).
• Renovatie brug over de Oude Rijn in de A44 (RWS WNZ).
• R-NET Zuid-Holland Noord (studie naar vrijilggende busbaan ter hoogte van Knooppunt
Leiden-West en Ir. Tjalmaweg) (PZH).
• Trajectstudies N206b en N206c Groot Ondeitwud (PZH).
• Nieuwbouwproject Duinvallei in gemeente Katwijk (Gemeente Katwijk).
• Ontsluiting Blo Science Park te Leiden (o.a. PtesmanJaan en Ehrenfèstweg) (Gemeente
Lelden).
• Ontwikkellocatie voormalig Marinekamp Valkenburg (Gemeente Katw^).

*
op een lelediBlw van 3 maanden en een msehnh^tgstee van 6 maanden. Indien een
conoxrendegerichte deloog Mordt gevolgd wordt de eenbeetedng met ca. 6 maanden verlengd
' Gebeieeid de hu<(Sge inzichien. Opdrecfttrwmer wordt uitgedeegd de bouwtijd te optimaleeFen om deze mei
6 meenden te veranellen.
lnkoop»tni*9ic ReefiteM RinlandRoute
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Daarnaast bestaan er raakvlakken met betieerders en belangtieb1)enden In de directe omgaving
van het project RijnlandRoule. Te denken valt aan de NS. beheerder Vliet, eigenaren
aanliggende t>ebouwing, bewoners, etc. Tijdige afstemming met deze partijen en vastlegging van
afspraken in uitvoeringsovereenkomsten is nodig om de RLR beheerst te kunnen reaiis^n.

tnfcoopmogi» R—ItMtte RÉ(fil»ndReutt
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3 Besluitvorming
3.1

MIRT
Omdat het project RqnlandRoute deels gefinancierd wordt uit het MIRT^^ valt het onder het
MIRTspelregelkader^\ het rijksinvestedngsprogramma van prefecten en programma's in hel
ruimtelijk fysieke domein. Dit resulteert onder andere in de verplichting om te onderzoeken of
maatschappelijk en financieel rendement te t>ehalen vaH via een Publiek^rivateSamenwerkingsconstructie (PPS) te vergelijken met behulp van een PPC.
Tevens betekent dit dat formed de aartbesteding pas van start kan gaan nadat er een. meestal
bij het MIRT 3 besluit (Tracébestuit), te nemen uitvoeringsbesluit is. Dit besluit zorgt narrwiijk
formeel voor vrijgave van het lenM deel van projectbudget.

3.2

Voorgaande stappen
De Inkoopstrategie Is mede gebaseerd op Informatie uit de MKBA^', Marktscan^',
Marktconsultatie^^, PPC, PrpjectconsultatiegeBprekken en de Inkoopstrategie, De diverse
stappen en uitkomsten ervan zijn hieronder op hoofdlijnen weergegeven.
MKBA:
Voor de RIjnlandRoute zijn de afgelopen jaren meerdere MKBA's uitgevoerd. Ten behoeve van
de trechtering van het aantal alternatieven voor de RIjnlandRoute Is In 2007 door DHV in
opdracht van de provir>de Zuid*l-loliand een MKBA opgesteld. Daarnaast is in het kader van de
Integrale Benadering Holland Rijnland in 2009 ook een MKBA voor de RIjnlandRoute opgesteld.
De laatste MKBA stamt uit 2012 waarin door Ecorys twee altematieven voor de RIjnlandRoute
geanalyseerd: het attematlef Zoeken naar Balans (ZnB) en het altematief Churchill Avenue (CA).
Deze MKBA's bevatten voor de Inkoopstrategie geen directe aanbevelingen.
MarMscen:
De Marktscan Is uitgevoerd om na te gaan of vroegtijdige samenwerking met de markt
meerwaarde biedt voor het project. Resultaten waren o.a.:
• Vervlechbr>g ruimtelijke procedures en aanbesteding zeer risicovol in relatie tot t)estuurfljkplanologische en conditioneringsrisico's.
• Voorsorteren op innovatieve contractvorm met referentieontwerp ten behoeve van maximale
creativiteit vanuit de markt
Marfrfconsu/tafto;
De marktconsultatie was gericht op het or>derzoeken van de kansen voor kosten- er\
risicoreductie en meerwaarde op het get>ied van rulmteKjke inpassing van een gefaseerde
realisatie van de RIjnlandRoute. Uitkomsten waren o.a.:
• Het opdelen van het bacé in verschillende contractdelen leidt ertoe dat de
verantwoordelijkheid voor de integratie volledig bij de opdrachtgever komt te liggen.
• Teveel aanpassingen aan de ontwerpen leidt tot heropening van de bestuurlijke dialoog.

MRT: Mearfarenprogramma Infraatnicluur. Ruimta an Transport.
Bladzijde 10 van MIRT epalregefcader *De MIRT Spelregels gelden voor alle betrokkenen bij een (mogelijke)
MIRT opgave dan wel projectprogramma. De trekker is verantnvoordelfic voor de oorrecle toepassing ven de
MIRT Spelregels. Zowel bet Rqk als een decentrale overtwid kan trekker z^n. Ook dienen de MIRT Speiregals te
worden gevolgd door een decentrale overheid Indien zij als NSebeiwmer in aanmerking wfl komen voor een
eventuele rijksbijdrsge boven de zogeheten BOU^grens.'
^ MKSA: Meatschappeijke kosterhteten analysa
" Uit Marktscan RijntendRoute 2006
^ Eindrapport Marktconsutotie R^landRoute november 2010
Mioopctrategie RMllMtle RljrWndRouta
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Zoeken naar optimale samenwerkingsvorm overheid en markt (In de vonn van attlantlecontractvorm, DBFM^^ of DBM^' met vaste prtjs).
Automobilisten laten betalen voor gebruik infrastnjctuur leidt tot nieuwe polltieke dynamiek en
Is geen korte termijn oplossing voor lange termijn probleem.

PPC.
Voortkomend uit de MIRT verplichting (zie §3.3) om te onderzoeken of maatschappelijk en
financieel rendement te behalen valt via een Publiek-Private-Samenwerklngsconstnictte.
• De PPS scan Is uitgevoerd door toepassing van een Public Private Comparator (PPC^').
• Hieruit blijkt bij een DBFM contract voor de realisatie van de nieuwe stroomwegverbinding
(t>oortunnel) en de ombouw van de A44 en de A4, gebaseerd op kwalitatieve afweging, een
berekende meerwaarde^* tussen de 2 en 6% met een gemiddelde van 3,6% (vóór
budgettaire InoassinQi.
• De meerwaarde van DBM ten opzichte van een D6*var1ant met losse M-contracten wordt
geschat op 2.6%.
Pro^acfconsuftaifes
De Projectconsultatie bestond uit consultatiegesprekken eind 2013/begln 2014 met belangrijke
stakeholders (bestuurders en medewerkers) van PZH en FWS (zie bijlage 1) om de t>e8taande
kennis en expertise binnen PZH en RWS maximaal te benutten. Gedurende deze gesprekken zijn
tevens verwachtingen, zorgpunten en aandachtspunten besproken, alsmede geverifieerd of
vastgesteld beleid of standaarden van PZH of RWS gedeeld c.q. bekend waren bi] de andere
partij. Gesprekken zijn gevoerd aan de hand van een gespreksnotitie. Aspecten ^ genoemd
z^, zijn:
« Budgetzekerheid is essentieel.
• Zo spoedig mogelijke starten van de aanbesteding en sturen op snelle Ingebruikname.
• Minimale omgevingshinder.
• Stimuleren duurzaamheid en innovaties.
• Scope van Ir. Tjalmaweg Is momenteel nog onvoldoende afgestemd met raakvlakprojecten
• Europaweg realiseren na ingebruikname RLR i.v.m. minintaliseren verkeershlnder.
fnkoopstrafeg/e
Vooruitlopend op de inkoopstrategie is een notitie opgesteld met daarin overwegingen voor de
inkoopstrategie.
Belangr§kste uitkomsten waren:
• Aanscherpen motivatie contractkeuze;
• In breder gremium van PZH en RWS en In ambtelQke stuurgroep bespraken ven PPC;
• Instellen van ter>dertx>ard en eerst advies van de tertdertxMrd Inwinnen alvorerts
Inkoc^strategle voor te leggen aan de ambtelijke stuurgroep.

3.3

Besluitvormlngsplanning
Om Ie komen tot een optimaal afgewogen inkoopstrategie dient een helder
besluitvormingsproces te worden gevolgd. Dit Inkoopstrategie is het resultaat van een aantal
stappen. Om de inkoopstrategie vast te stellen, is het volgende proces doodopen:

^ DBFM; dMign, buüd. finance, maintain
** DBM; daaign, bulld, maintain
" PubHc Private Comparator Rljntan^oute saptambar 2013 an update saptambar 2014.
" ten opzX;bte van aan DB-vartant mat loaea M-oontractan
lr*oo(Niraia0i* RaallMtia R^ndRoult
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Onderdeel

Periode

Inventarisatie en richting aan de harwj van consultatie inteme
stakehoiders (interviews) en documenten

November 2013fobruari2014

(Voor)bespreken in ambtaNjka stuurgroep van beiangr^ksta
onderwerpen

Maart - mei 2014

Op basis van bespreking stuurgroep verdere onderlxNiwing
inkoopstrategie

Jiml -augustus 2014

Consultatie Tenderboard

Mei tot en met oktober
2014

Definitieve besluitvorming in ambtelijke stuurgroep

Oktober 2014

Inkoopstrategie informerend in 68, lerMenPS

Oktober - November 2014

RMUSM* RfnivitfftouM
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4 Uitgangspunten inkoopstrategie
4.1 Doel Inkoopstrategie
Het pro^ RijnlandRoute wordt voorberekj en gerealiseerd t>innen bepaalde kaders gerelateerd
aan onder meer wet- en regelgeving, vigerend beleid en techniek. In dit hoofdstuk worden de
betangrijkste uitgangspunten en randvoorvraarden benoemd die mede bepalend zijn voor de
Inkoopstrategie en verdere uitwerking van het aanbestedingsdossier
Het doe) van de Inkoopstrategie is om hoofdkeuzes te maken ten aanzien van de realisatie en
beheer/onderhoudsfase van de RijnlandRoute. De strategie op hoofdlijnen Is aan de hand van
besluitvorming ultgevrerkt tot onderhavig Inkoopstrategie Realisatie RijnlandRoute. Hierin worden
randvoorwaarden ten aanzien van aanbestedingsregels, vigerend PZH en lenM/RWS beleid en
projectspectfleke aspecten verder uitgewerkt. Dit betreft onder andere de timing van de
marktbenadering, w6rkpakket(ten), contractvorm(en) en aanbestedingswijze, alsook een
beheerste contractbeheersing vanuit de Opdrachtgeversorganisatie.
Daarnaast dient de inkoopstrategie als richtlijn bij het opstellen van het aanbestedingsdossier en
de 3 Inkoopplannen en geeft het houvast bij nader te maken (procesmatige en inhoudelijke)
afwegingen, de Interactie met diverse stakeholders en het detailniveau van de uitwerking van de
ruimtelijke plannen.

4.2

Inkoopdottlen
Naast de te realiseren functioneie doelen (zie §1.1) van de RLR zijn de volgende inkoopdoeten"
geïnventariseerd. Deze doelen dienen als zodanig door da stuurgroep te vrarden vastgesteld.
1. Het project dient gerealiseerd te worden binnen het beschikbare budget^.
2. En met Inachtneming van de aangenomen moties, o.a. de in de GS vergadering van 26 juni
2013 aangenomen moties 447 (InpassingBmaatregelen RijnlandRoute in Oostvlietpolder Lb.v.
weidevogels), 446 (inpassing RljnlwdRoute: aanbestedingsvoordelen bij aanleg van de
RijnlandRoute aan te wenden voor een veft>eterde inpassing van de weg bij de
Stevenshofpolder en bij de OostvNetpolder), 449 (inpassingsmaatregelen RijnlandRoute ter
hoogte van Vlletiand: akoestische en visuele effecten zoveel mogelqk mitigeren) en 453
(inpassing RijnlandRoute in Katwijk: een meer optimale inpassing te realiseren bij Valkenburg
West).
3. Het streven Is om de aanbestedingsprocedure in 2016 van start te laten gaan.
4. Het project dient maximaal publieksgericht uitgevoerd te worden zodat de overlast voor het
verkeer en de omgeving tot een minimum wordt beperkt
5. De ingebruikname van de RLR dient zo snel als mogelijk plaats te vinden.
6. De RLR dient op een maatsduppelijk verantwoorde en duurzame wijze gerealiseerd te
worden (o.a. toepa$sir>g social return, een effidént beheersregime ten behoeve van
beheef/onderhoud en netwerkmanagement).
7. innovatie binnen de RLR dient gestimuleerd te worden, bijvoorbeeld ten aanzien van
versnelling, tangere tunnel, minimaal energieverbruik In realisatie en onderhoudsfase.

** Uit BMtuuriijk* overeenkomst RLR tussen PZH en lenM 2013. Inkoop- en MnbestadkigsbeMd PZH 2013,
Aanbestsdinosbelsid-prooedurebeteid RWS voor GWW 2013 en jevoerde Consuttatieoespfeteken.
" Bestuurlijke overeerAomst d.d. 12-0e-2013 ert 5.11
li*eep«MiBg«
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EU-richtllJnen

Gezien de grootte van het project (> drempelbedrag van € 5,2 miljoen) dient een Europese
aanbesteding gevolgd te worden.

Bi) de RijnlandRoute is voor het aanbesteden van belang: de Richtlijn Werken, Leverlrtgen en
Diensten (2004/18/EG), betreffeixle de coördinaüe van de procedures voor het plaatsen van
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

•
•
•
•
•

4.4

Begin 2014 heeft het Europees Parlement gestemd over nieuwe richtlijnen'^ voor
overheidsopdrachten. Dit betreft wijzigirrgen ten aanzien van o.a.:
Procedures (o.a. cw^currentlegenGhte dialoog)
Sociale en andere specifieke diensten
Toegang MKB en lastenverlichting
Uitsluiting/past performar>ce
Selectie en gunnlng/toe^^t.

Aanbestedingswetgeving
Een belangrijk kader voor de RLR is de vernieuwde aanbestedngswel 2013. Hieronder zijn de
meest relevante wijzi^rtgen voor RLR opgenomen.
^opoftionallteit
De aanbestedende dienst mag (zie ook Gids proportionaliteit) uitsluitend voorwaarden en criterfa
aan de inschrijvers en inschriivingen stellen die in redeliM vertKX}dir>g staan tot de opdracht
Hierbij dient aandacht te worden besteed aan:
• Het al- dan niet samenvoegen van opdrachten;
• De uitslurtjr^jsgronden;
• De Inhoud van de geschiktheidseisen:
• Het aantal te stellen geschiktheidseisen;
• De te steken termijnen;
• De gunningscrlterla;
• De vergoeding van hoge kosten voor de ktschrljvlng;
• De voorwaarden van de overeenkomst.
Afwijkingen van voorschriften dienen te worden gemotiveerd In de aanbestedingsstukkan.
Ciustaren
De aanbesteder>de dienst mag opdrachten niet onnodig samenvoegen. Alvorens samenvoegen
plaatsvir>dt. wordt in ieder geval acht geslagen op:
• De samenstelling van de relevante markt en de Invloed op de samenvoeging op de toegang
tot de opdracht voor voldoende bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf.
• De organisatorische gevolgen en risico's van de samenvoeging van de opdrachten voor de
aanbestedef>de dienst, het spedaie sectorbedrijf en de aanbestedende dienst;
• De mate van sanrenhang van de opdrachten
Indien opdrachten worden geclusterd dan Is het uitgangspunt dat deze worden opgedeeld in
meerdere percelen. Bij de afweging van het opdelen in percelen dienen de totale kosten en
andere relevante aspecten van de opdracht te worden meegeriomen. waaronder de
samenstelling van de relevante markt

" httei/Awww.DtanoQ.i
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Indien de mededinging gewaarborgd blijft en de concurrentie niet merkbaar wordt beperkt kunnen
opdrachten worden samengevoegd;
• Wanneer het gaat om logisch samenhangende onlosmakelijk met elkaar vert>onden
onderdelen;
• Waarbij - in het kader van de marktverttoudlngen - de positie van het MKB zorgvuldig is
geanalyseerd en afgewogen; en
• De aanbestedende dienst de noodzaak tot clusteren deugdelijk kan riK^lveren.
De disproportionallteit schuilt vooral in het op de markt zetten van zeer grote opdrachten
waardoor een deel van de markt wordt utlgeeloten.
G9ScNktheidS9lsen
Geschiktheidseisen dierten veiband te houden met de daad^rkelljke risico's dto de opdracht
meebrengt, of terug te voeren te zijn op de gewenste competenties. Er dienen kemcompetendes
te worden vastgesteld die overeenkomen met de gewenste ervaring op essentiële punten van de
opdracht. Er mag maximaal één referentie per kerncompetentie worden gevraagd. De waarde
van de referenbeprojecten mag maximaal 60% zijn van de raming van de opdracht

4.5

Aanbestedingsbeleid
De inkoopkaders die PZH en RWS hanteren bij het realiseren van (infrajprojecten zijn op
hoofdNjnan vergelijkbaar qua doelsteiling maar ketmer^ verschiNen in de uitwerking. Belden sturen
op professioneel opdrachtgeverschap, het goed scheiden van belangen en hanteren van level*
playing field voor Inschrijvers bij de aanbesteding alsook een maximaal veilige werkomgeving en
uitstekende landschappelijke Inpassing & vormgeving (actief stimuteren van optimale inpasaing
van het RLR tracé in het landschap en passende vormgeving van onder meer kunstwerken en
wegmeubilair).
Aanvullend stuurt PZH op:
• Duurzaamheid (stimuleren energierieutraal-verfofuik en minintaliseren COremissie gedurerKte
realisatie- en beheer- en ondertKHidsfase).
• Soda! Return (stimuleren van betrokkenheid van personen met een achterstand tot de
art>eidsmarkt door inzet gedureryje realisatietese).
• Innovatie.
RWS^ legt nog nadruk op:
• Optimale beschikbaarheid Infrastructuur.
• Maximale tevredenheid bestuurlijke partners, markt gebruikers en omgeving.
• Toepassen Werkwijzer Aanleg in het kader van uniformeren, standaardiseren en reductie van
faalkosten.
• Kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige projectorganisatie, heldere processen en uitstekende
projectdocumentatie.
• Minimaliseren COj-emissIe gedurende realisatie- en beheer- en orKlerhoudstese.
Niet alle voor de moederorganisaties van t)elang zijnde onderwerpen kunr>en een gel|ke plaats
binnen het aanbestedingsdossier Imjgen. Soms kan gekozen worden voor een invulling. waartHj
een bepaald onderdeel niet is opgerK>men als bij voorbeeld een EMVI-crttedum maar als een
contracteis, of t>epaaide wensen worden gestimuleerd vla een bonusregeling. In de stuuvoep
zal besloten moeten worden weQte plaats de genoemde beteidsaandachtspunten te de
aanbesteding krijgen

^ Zie tevens RWS Ondememingeplen 2015
lniioopstrat^}te RMSMM R^ntondRoutt
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Strit«gfsch Inkoopplan Tunnola I.O"
Naar aanleiding van de problematiek roruj de aanbesteding van ween aantal tunnels is door
Rijkswaterstaat het Strategisch Inkoopplan Tunnels (STRIT) opgesteld. Hierbij Is met name
aandacht besteed aan het raakvlak tussen GWW en TTI. In het STRIT worden de volgende
aanbevelingen gegeven;
• Geen afzonderlijke aanbesteding voor TTI. maar één Integraal tunnelcontract.
• Aandacht besteden aan de specifieke risico's van de tunnelonderdelen uit de discipline
industrléle automatisering (IA). Zo nodig verdergaande eisen stellen op funcUoneei én
technisch niveau
• in tunnelcontracten de LarKlel^ke Tunr^ Star>daard van toepassing verklaren (functionele
uniformering).
• Geen lokale onderhandelingsvrljheid over het toe te passen tunneluitrustingsniveau.
• Oe rol van systeemintegrator (ON) dient op het hoogste niveau in de sturing van het project bij
de opdrachtnerr)er te worden belegd. De opdrachtnemer dient aantoonbaar te treschikken
over de benodigde ervaring op dat gebied, wat zal worden getoetst (harde selectie-els) en
gewaardeerd (EMVl bij gunning).

Afspraken/besluitvorming
In de voorliggende periode zijn afraken gemaakt en vastgelegd tussen diverae publieke
partijen. De belangrijkste afspraken^ en besluHsn, die invloed hebben op de (scope en) w|ze van
in de markt zetten van het project, zijn hieronder beschreven:
• De diverse geografische onderdelen van de scope liggen vast
• RWS/PZH:
In prlndpe worden de tracédelen gerealiseerd ortoer de verantwoordel^kheld van de
uiteindelijke beheerder van dat onderdeel.
De beheer- en onderhoudslasten van de Hoofdwegennet delen van de RljnlandRoute
komen voor rekening komen van de Minister, die van de Ortoerliggend Wegennet delen
voor rekenii>g van de Provincie.
•
De nieuwe stroomweg dient deels als een geboorde tunnel gerealiseerd te worden.
•
PZH is verantwoordelijk voor de realisatie van RLR (overeenkomst lenM met PZH).
•
Streven naar openstelling van de eerste delen van de RLR In 2020 (overeenkomst lenM met
PZH) dan wel RLR uiterlijk In 2020 open te stellen voor het verkeer (overeenkomst
Voorschoten met PZH alsmede overeenkomst Wassenaar met PZH).
•
Streeft ernaar de werkzaamheden aan de vertilndlngsweg tussen de A44 en de A4 in 2015
aan te vangen (overeenkomst Voorschoten met PZH).
Het privaatrechlelijke aanbestedingsproces wordt afgerond bij het definitief gunnen van de
opdracht voor aanbesteding, weike momenteel gepland staal voor 02 2016. Dat betekent dat
geen vrlssetwerking meer plaats kan vinden met het ptanotogische (xoces. De ruimtelijke plannen
zijn randvoorwaarde voor de uitvoering van het hoofdbouwcontract. In het aanbestedingsproces
dienen voorvraarden opgenomen te worden zodat de gunning uitgesteld kan worden wanneer het
publiekrechtelijke proces nog niet (geheel) is afgenxKl of wanneer de Opdrachtgever van mening
is dat het risicoprofiel (lees: groot aantal en/of complexe bezwaren in het publieke proces) nog te
hoog is. Indien de Opdrachtgever van mening is dat de restrisico's In het putïliekrechtelijke proces
voldoende beheerst zijn, kan er voor gekozen worden om al voor het onherroepelijk worden van
de ruimtelijke plannen ortoer voorvraarden te gunnen.

Momenteel wordt gewerkt aan het STRIT 2.0. De RijnlandRoute zei indien mogeiijk de relevente wijzigingen
meenemen
** Tueeen PZH met a) lenM; b) Gemeenscheppei^te regeling HoSend njnlend: c) Voorechoten: d ) Weeeeneer. Er
tt momenteel nog geen aparte overeenkomst met de gemeente Leiden gedoten.
Inhoopurategte Reekirtt RljnlendRoui»
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Ratlivtak mat ProRail
De geboorde tunnel gaat onder de spoorl^n Den Haag • Amsterdam door. Het boren van een
tunnel kan geli^ gesteld wcxden aan graven en volgens de spoorwegwet art 19 lid 1 sub c Is voor
graafwerk onder een spooriijn (van het hoofdrailnet waaronder deze spoorlijn valt) een
vergunning van de Minister nodig. Echter volgens artikel 2 lid 1 van het besluit fnar>daat etc.
ProRail is het verler>en van een vergunning wigens de spoorwegwet art 19 lid 1 sub
c gemandateerd aan ProRail. Aanpassingen aan I on
der de spoorliki doet ProR^ normaliter zelf.
Premisse om met ProRail tot afspraken te komen is dat het boren van de bjnnel onder
voorwaarden (niet boren tijdens treinverkeer, stevig monltoringsprogramma om tijdig een
eventuele restzetting te beeld te krijgen) toch door (de Opdrachtnemer van) RLR gedaan kan
wordm, zeker daar het een gezamenlijk PZH / RWS project is en RWS een samertweddngsovereankomst met ProRail heeft waar voor dit soort gevallen het zwaartepuntprincipe gehartteerd
wordt.

4.0^

Aanbestedende dienst
PZH is als initiatiefnemer risicodragend verantwoordelijk voor het project ^jnlandRoute. Hel
opstellen van het aanbestedingsdossier wordt uitgevoerd door de projectorganisatie RLR PZH
en Rijkswaterstaat zullen nader overeenkomen wie en onder welke voorwaarden de rol van
aanbestedende dienst op zich zal nemen.

4.6.3

KwalHsIt van het aanbestedingsdossier
Ten l>ehoeve van de kwaliteitsborging wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de
gebruikelijke procedures binnen PZH en RWS, waaitMj de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van elke moederorganisatie wordt gerespecteerd. De basis van een geslaagde
projectrealisatie wordt gelegd In een robuust aanbestedingsdossier en een zorgvuldige
aanbestedingsprocedure. Bij de opstelling van het aanbestedir^gsdossier vrordt zo mogelijk
gebruik gemaakt van deskundigen van beide organisaties. Dit bevordert dat bij de voorbereiding
van de aanbesteding gebruik wordt gemaakt van leerervaring^ uit elke moederorganisatie.
Tijdens de ontwikkeling van het aanbestedingsdossier vinden gerichte toetsen plaats op
tussenproducten, zoals het risicodossier, kr^tenraming. de vraagspedficatie en
contractdocumenten. De belangrijkste kwaliteitsborgingen worden in deze paragraaf kort
toegelicht.

Rguur 4.1: kwtÊMlsbotglng ëanbtsMktgadoaAkr fMJ?

inkoopttraiBOie ReWlMiie RijnendaouM

22 van 4e

-^HOUAND

$to interface

4.6J4

Kwatltoltsborging AanbattadingaDoaaiar (KAD)
Voor de toetsing van de kwaliteit van de aanbestedrngsdocufnenten wordt gebruik gemaakt van
het proces, zoals dit bij RWS is ingericht Deze toets op de Invaliteit van het
AanbestedingsDossler (KAO-toets) kent een drtetai toetsmorrtenten: op de 10%> (vroegtijdige
bijsturing op aanpak), 50%- (meeste inhoud in ruwe vorm aanwezig, bijsturing op inhoud rK}g
mogelijk) en 95%-( eindtoets) versie van het aant>estedingsdossier. De 95%-toets is zowel een
integrale toets op het totale aanbestedingsdossier als een inhoudelijke kwaliteitstoets op
verschillende geselecteerde onderdelen, rrraar aarrgepast naar de behoefte van het project en
beide moederorganisaties. De gezamenlijke KAD-toets wordt uitgevoerd door een team van
deskundigen van elke moederorganisatie, waartij desgewenst ook externe expertise wordt
toegevoegd.

4.6.9

ClaNnsoan
Vóór de afronding van het aanbestedingsdossier vrordt een gezamenlijke claimscan uitgevoerd
om te kijken of het voorliggend dossier mogeUjk kan leiden tot claims, indien wenselijk wordt
bepaald hoe hel dossier kan wordw aangepast om de kans op dalms te minimaliseren.

4.6.6

Gate Review
De Gate Review richt zich niet op het inhoudel^ toetsen van aanbestedingsdossiers, maar kijkt
of de t>elangr1jk$te documenten orrderling consistent zijn. toetst of het project binnen de gestelde
randvoorwaarden van tijd, geld en kwaliteit uitvoerbaar is en de projectorganisatie daartoe
gestekt ^at. zodat besluitvormirig tot start van de aanbesteding kan plaatsvinden. De Gate
Review wordt uitgevoerd door een team van experts uit de moederorganisaties.
De procedure van de Gate Review-marktbenadering (zg. Gate 3b) is vergelijktMar met de eerder
uitgevoerde Gate Review op de voorkeursbeslissing zoals die begin 2013 is ul^evoerd. Het
informatieprofiel ttevat grofweg de scope, een actueel risicodossier, een probabIHstlsche
kostenraming en plannir>g en een kasreeks voor de aan te gane ven>lichting. Onderdeel van de
Gate Review-markt is verder dat een claimscan en een KAO-loets moeten zijn uitgevoerd en de
resultaten hiervan zijn verwedct. Voor de Gate Review wordt gebruik gemaakt van het binn&n
RWS hiervoor ingerichte proces.

4.7 Afwegingsmodel
Om ten aanzien van de inkoop een heldere en eenduidige afweging te kunnen maken hebben
PZH en RWS leder eigen AfwegirtgsmodeHen (zie figuren 4.3 en 4.4) voor het inkoopproces
ontwikkeld. Deze modellen zijn onder meer bedoeld om een Juiste rol- en risicoverdeling met de
markt te bereiken. Een afwegingsmodel is een cydisch model, waarby steeds hetzelfde
denkproces wordt doorlopen, zodat projecdeiders en beslissers een bewuste en duidel|ke keuze
kunnen maken ten aanzien van het benaderen en contracteren van marktpartijen.

4.7.1

PZH afweglngsmodel
De startpositie van de PZH methodiek Is dat de marktpartij in alle gevallen het werk
bouwt/realiseert maar dat de centrale vraag vervolgens is; in hoeverre neemt de aanrtemer
in zqn werkzaamheden de activiteiten van een voort>ereidende of latere stap mee?
Opwaarts Integreren (omhoog wijzende pijlen) omvat de Integratie binnen het
realisatieproces waarbij de vraag is of dezelfde aannemer naast de realisatie ook het
opstellen van het uitvoerings-/detaik>ntwerp meeneemt, het definitief ontwerp en als ultieme
stap ook het voorontvrerp.

|i*oop8MM9i*RMltsMeRl|niindRouia
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Neerwaarts integreren (omlaag wijzende pijlen) omvat de Integratie van het
Instandhoudingsproces van het werk, waarbij de vraag is of de aannemer naast de realisatie
ook het groot or>derhoud doet, en/of het dageHjks onderhoud (wadrt>ij onderscheid wordt
gemaakt tussen preventief en correctief dagelijks onderhoud). De laatste stap Ner is dat de
aannemer ook de financiering voor zijn rekening neemt.

••••

••••
Figuur 4.3. PZH

4.7^

Mtoof^

RWS afwegingsmodel
Bij RWS wordt bij het maken van de strategische hoofdkeuzes ten behoeve van het inkoopplan
gebruik gemaakt van onderstaand afweegmodel (figuur 4.4). Hierbij is het resultaat van het
doorlopen van het Afwegingsmodel een goedgekeurd Inkoopplan.
De hoofdkeuzes (middelste oranje blok) worden gemaakt op basis van de spedReke
eigenschappen van het project (het gele Nok Nnks). Op basis van de strategische keuzes wordt
het inkoopplan verder uitgewerkt. Hierbij is de prcjectinkoopslrategie geverifieerd met het
ristcoprofiel van het project - kunnen de toprisico's gegeven de keuzes adequaat worden
beheerst?
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4.7.3

Kouze afwegingsmodel
Bij de RLR Is gekozen voor het RW$ afwegirtgsmodel. Dit model is gebaseerd op een top down
benadering en past goed bij grote geïntegreerde contracten.

Afkomstig uH Handreiking Ahveging Moment Start Aanbesteding RWS
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5 Risico's
5.1 Algemeen
In hel kader van de afweging ten behoeve van de Inkoopstrategie. 1$ het belartgrQk dat er een
goede risicoanalyse is uitgevoerd ten aanzien van aanbesteding en realisatie. Hiertoe is de
projectorganiMtie RLR continue bezig om alle risico's binnen het project te inventariseren en
beheersmaatregelen te nemen. Hierbij wordt ook een kwantitatief risicoprofiei van het project
opgesteld, onder andere als input voor de raming en de planning. De risico's worden toebedeeld
aan de partij die de betreffende risico's het best kan dragen c.q. beheersen.
In onderstaande tabel zijn de t>elangrijkste project- en inkooprisico's benoemd. In §5.2 worden
concrete maatregelen benoemd om risico's vroegtijdig te beheersen.

5.2 ProJecti1slco*8
RISICO'S

Gevolgen

UH het voorortderzoek blijkt dat
bepaalde termijnen {bijv. t.b.v.
ksbele en leidingen/vergunningen)
veel vertraging opleveren wanneer
Opdrachtnemer deze pas
Mnvraagt.

IMIoop projact

Er ontstaat vertraging ten aanzien
van de opleverirtg van de
tunnellechnische installaties door
bijv. niet verkrijgen van
veiligheidsvergunning,
onvoktoende verificatie en
vaUdatie. technische sloringan, etc.

Latere opievering.

Er komen veel enM t^drovende
zienswijzen n.e.v. de planologische
procedures (PIP & TB).

Het gunningsmoment
wordt uitgesteld of de
aanbesteding wordt
aitiemuken.
Vertraging reeKsade

De grondverwerving loopt
vertraging op waardoor de
Opdrachtnemer op een of meer
locaties niet kan starten met
realiseren.
Het maximale Investeringsbudget
wordt overschreden door de
Inschrijvers.
Er wordt een onrealistische lage
inschi^vlno ingediend.

inkoopsSMiOie RMHMM RlfnlwidRoulÉ

Realisatie kan niel
starten, scope wordt
aangepast of
ristcoallocabe wordt
veranderd.
Vechtconbact waart)^
de Opdrachtnemer
vartaf een prk stadium
via meerwerk geld

Beheersmaatregelen

- Opdrachtgever organisaert ZO nodig
(een deel van de) vergunningenaanvraag c.q. verlegt kabels en
lekingen vooraf.
- Opstalen van kabels en laldingacMes mb.L uitvoertnge-ptanrÉip.
Vooralsnog is de premisse dat
verleggen van K&L onderdeel van
het bouwcontract is.
- Ontwerp tunnel (tent te voldoen aan
de landelijke tunnelvettgheidsstandaard.
• Opleveren technische metalaliei is
risico en veranlwoordeêijkheÉd
Opdrachtnemer.
- Ingebruikneme-vefgunnlng verkrijgen
is verantwoordelimeid
Opdrachtgever.
- Dedienjngsorganisatie wordt door
Opdractilgavar op afroep van de ON
geleverd en door OpdiaJitiieiiier
opgeleid, indien OQ de benodigde
mensen niet levert dan dient de ON
deze mensen te werven en t)i|
ingebruikname over te dragen aan de
06
Wachten met aantiesteding tot
risicoenalyse gemaakt is van
hoeveelheid en invloed zienswijzen.
Ophoman in contract en
opdrachtnemer dwingen fleodtiel Ie zjn
qua tearing.
InsteNen van piafortdbudget

Opnemen tekst in contract m.b.1
uHstuHingen kischrijver bij fors
atepwinda jnschrih^ngen

2Sven4e
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Bi] het boran van tunnei ondar
spoor door gsefl ProRail. i.v.m.
verzakkingsrtslco, geen vergunning
af of eist een deei van het contract
zelf uit te voeren

tracht t6 oWmen
Contract «vbrdt
opgeknipt, extra
schakel m relatie
Opdrachtgever/
OfMlrachtnemer

De afbekerting van de scope vwi
het beheer en onderhoud tuesen
PZH en RWS ie onvoldoende
helder.

Na de c^tleverirtg is ar
onduidelijkheid over
verantwoordelijkheden
m.b.t onderhoud.

Er wordt door de diverse
welstandcommissies geen
vergunning afgegeven ten aanzien
van de (landschappet^) inpassir>g
ten aanzien van bijv. vormgevkig
infra, kunstwerken, geluidsBchermen. verdieote IkMinQ. etc.
Werkzaamheden een de {Averse
scope-onderdeien zorgen voor
forse hinder voor weg- en
vaarvregverkeer.
Huidige regelgeylng m.b.t. de
concurrenttegeriü^ dialoog is
baoerkerxj.
Beste aanbieding wordt niet
geselecteerd omdat de
gur>nlngcriten8 onvoldoende
onderscheidend vermogen hebben

- Er ï^rdt dieper onder de spoort|n
dooigetxNXd.
- Vroegt^dig overleg met Prorail en
overeenkomst sluiten.
- Beroep doen op
samenwerkingsovofeerthomst RWS
met ProRall en het deerin
aarweoeven zwaarteixintsprinclpe.
Vervolg geven aan de reeds gegoten
bestuursovereenkomsten en
vroegtijdige afspraken maken en
vasOeggen over beheer en onderttoud

M ^ I -Mi
^Ua ti • 1
CMfnMfWfi,

verkeersmenegement,
etc.
1 f I é I r I I n 1 n n y • nS
veniBQirig profsci,
eventuele (kostbare)
aanpassingen ontwerp
Op(kad>tnenw.
(SscuBsie
Opdrachtgever/
Opdrachtnemer.
Vermindering
draagvlak omgeving.
poMieke onrust etc.
Beperkingen m.b.t
interadie m.b.t
mogel^ke ontwerpen.
Suboptimale uitvoering

• Vroegtldig opetaHen kaderdocument
en afstemming met
weistartdcommissles.
- Vastleggen In bestuurs
overeenkomst met gemeenten
• Zo nwgeiijk organiseren van één
^roiect-wetstandcommissie'• Toapessen van geïntegreerd
contract
• HIn deitieparkIng opnemen In EMVI
Anticiperen op aangekondigde wijziging
van da EU-regelgeving in 2015
- I.v.m. tMheersen transactiekosten
sdactief zijn In uitvragen
dialoogproducten.
- T.b.v. voldoende onderscheider>d
vermogen beperkt aantal
kwaltteltscrtterta uitvragen.
• MIeen uitvragen van dialoogproducten die dominante informatie
bevatten voor de beoordelirtg.
• Vroegtijdig starten met SMART
beoordelingskader en consistentie
Uissen projectambities en EMVI
criteria

Tabef & 1: Vóórnaamst» rtsioo's R^nlandRouta

5.3

Risicobeheersing
Het is de intentie is om tijdens de aanbestedingsprocedure van het bouwcontract informatie te
verstreken aan de gegadigde opdrachtnemer van hel bouwcontract zodanig dat diens
risicopfofiel kleir>er wordt waardoor de Opdrachtgever een betore aanbiedirtg zal krijgen. De
Informatie omvat o.a.:
• Toestandsor)denoeken. Uitgereid vooror>derzoek met betrekking grorul (geo en mHleu);
NG£; kabels en leidingen, asfalt en fundering; kunstwerken en rioiering; belendingen:
onderliggend wegennet en openbare ruimte; verkeerscentrale en bediening; DTM; t>estaande
afspraken; vergunningen; beheer en onderhoud; waterhuishouding.
N.B. Archeologie ts al onderzocht en Fk>ra en Faur^ wordt in kader van het MER or>derzochL
• Vormgevingskader (zie bijlege 2).
• Kader pubiieksgericht werken (zie bjjiage 3).
Het risico voor de Opdrachtgever kan tevens verkleind worden door met de gegadigde
opdrachtnemers in de Dialooggesprekken gedurende de aanbesteding (zie ook §6.4) explidet da
risico's te bespreken alvorens deze definitief in het contract te verwerken.
lnfcooprtFii»gie RaaWrt» RUnandRouw
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In de aanbestedingsleidraad zal een lijst worden opgenomen met de risico's die de
Opdrachtgever voor zijn rekening neemt. Ale overige risico's zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer

5.4 Aandachtspunten
Risico's die tijdens da realisatie kunnen optreden zijn wellicht het gevolg van een (nagelaten)
invulling In een eerdere (aanbestedlngs- en/of voorbereidings-) fase.
Belangnjke risico's (tijdens de uitvoeringsfase) hebben mede t>etrekkjng op;
• De robuustheid van de Opdrachtgever. Voor de samenwerking met de c^rachtnemer Is het
essentieel dat PZH en Rijkswaterstaat naar buiten treden als óén opdrachtgever en dat er
heldere afspraken zijn gemaakt over eisen aan beheer en ondertioud, verkeersmanagement
en veiligheid, maar ook bijvoorbeeld beoordeling van de EMV1, meer> en minderwerk en
optredefKle risico's.
• Beperkende voorwaarden en eisen in de door RUR opgestelde kaders (met name de
ruimtelijke pianr>en) en vraagspedflcatie eisen (Idantwensen omgeving die te gemakkdijk als
eis worden overgenomen) die optimalisatie in tijd, geld of kwaliteit voor de gegadigden
onnodig beperkt. Voorkomen dient te worden dat onnodig vergaande eisen worden gesteld
waardoor niet goed overzien wordt welke beperkingen dit meebrengt

Inkooemtegie RaaluM
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6 Marktkarakteristieken
De projectlnkoopstrelegie wordt mede beïnvloed door de mogelijkheden van de markt.
Marktpartijen moeten over voldoende competenties beschikken en er moet sprake zijn van
voldoende concurrentie. Als de vraag van de opdrachtgever verandert zal de markt zich
aanpassen en volgen, maar dit heeft wel enige tijd nodig. De voor dit project relevante partijen
worden hieronder kort besproken.

6.1

GWW sector
De RLR Is een prachtige opgave voor de marktpartijen binnen de Grond-, Weg- en
Waterbouwsector. De (grotere) GWW bedrijven in Nederland hebt>en de capaciteit en kunde om
het project uit te voeren. Voort>eelden van bedrijven zijn (niet volledig en waarschijnlijk in
combinatie met kleinere GWW bedrijven en diverse onderaanr>emef8): BAM, Volker Wassets,
Heijmans, Strukton, Dura Vermeer en Ballast Nedam. Buitenlandse bedrijven die zich op de
Nederlandse laten zien zijn o.a. Besix en Strabag. Er wordt In de huidige marktsituatie geen
tekort voorzien van inschrijvende partijen.

6.2

Ingenieursbureaus
De Ingenieursbureaus worden t>ij de RLR k'>gehuurd door de diverse GWW-mnktpartijen.
Or>danks de grootte en complexiteit van de opgave wordt in de huidige marktsituatie geen tekort
voorzien van deelnemende bureaus zoals DHV/Haskoning, Oranjewoud, Wltteveen'*-Bos, Arcadia
en Fugro. Belangrijk hiert}ij is het har>dhaven van het level playing field. Aandacht dient besteed
te worden aan de ingenieurslxireaus die betrokken zijn bi) de voort>ereid{ng van de RLR. Beperkt
beschikbare informatie kan tot crmcurrentievervalsirtg leiden. Om in de aanbesteding het level
playing field te kunnen handhaven en voldoende partijen beschikbaar te het>ben aan
opdrachtnemerszijde verdient het de voorkeur het aantal ingenieursbureaus die in de
voorbereidingsfase van de aanbestedir>g bi] het Projectbureau RLR betroM^en zijn zoveel
mogelijk te t)eperken.

6.3

Tunnslboorsector
De tunnelboorsector is een gespecialiseerde wereld en kan bi) de geboorde RLR tunnel voor een
verminderde concurrentfa zorgen. Bedrijven die in deze markt opereren zijn onder andere
Satum (Dura Vermeer en Zubtin), BAM/Weiss&Freftag, Van Hattum en Blankevoort Bouygues.

6.4

Tunnsl tochnischs installaties
Het aantal bedrijven met ervaringen in de wereld van complexe tunneltechnische installaües in
Nederiand is In de afgelopen jaren gegroeid. Mede gezien de opgedane ervaringen en
ontwikkelingen m.b.t. de vigerende tunnetwetgeving wordt in de huidige marktsituatie geen tekort
voorzien van kennis en kunde op dit gelMed.

6.5

Marktconsultatia/Industry Day
Het project RLR is een groot project, door de boortunnet technisch uitdagend, en te realiseren in
een complexe omgeving. Van de toekomstig opdrachtnemer wordt een topprestatie verwacht Het
Is daarom belangrijk dat de eanbestedingsstrategie maximaal afgestenxj Is op de mogendheden
van de markt. Het is daarom aan te raden de gekozen inkoopstrategie en de nadere invulling van
het aanbestedingsdossier met de markt te bespreken. Hiervoor wordt In 01 2015 een
marktconsuitatje voorzien.

lnkoop«ir«t*gto RMHUM Rl^ndRouta
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Om marktpartijen votdoerxSe üjd te geven de julete combinatie voor het project RtJ% te maken is
het verstandig voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de aanbesteding, die immers
gebonden is aan strakke termijnen, een industry Day te houden. De industry Day wordt
gehouden ca. 2-3 maanden voor de start van de aanl>e$teding en is voorzien in 02 2015.

InkoopanMga RMMUM R^fVMMlRouti
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7 Inkoopstrategie
Op basis van onder meer de marktconsuttatie. PPC en pro^consultatie zijn afwegingen
gemaakt ten aanzien van een aantal belangrijk aspecten. Deze aspecten worden in de
volgende paragrafen toegelicbt en wnvatten:
- wel of geen vervlechting^'
het aantal contracten
de contractvorm(en) en
de aanbe$tedlng$vorm(en}.

7.1

Vervlechting
VervlechUng van de ruimtelijke procedures met de aanbestedingsprocedure biedt kansen ten
aanzien van creativiteit, innovatie en beskiitvormlng^. In een eerdere fase Is besloten dat een
vroege vervlechting ongewenst zou zijn. In de huidige situatie leidt vendechting ertoe dal de
ruimtelijke procedures 'on hold' gezet moeten worden, dat hat vervolgtraiect een langere
tijdsinspanning vergt en de grondverwerving naar achter schuift M.a.w. de reeds Ingeslagen weg
om de rulmteH^e plannen zonder interactie met de aanbesteding te realiseren wordt voortgezet
NB: De ruimtelijke plannen worden zodanig ingedcht dat deze passen bij realisatie op basis van
geTntegreerda contracten. Dit betekent dat (O)PtP en (OjTB's waar mogelijk worden
gebaseerd op het openhouden van oplossir>g$iuimte t.b.v. ontwerpvrijheid voor de markt^.

7.2

Hoofdkeuze 1: opdeling in aantal contracten
In onderstaand paragrafen is een afwegirtg gegeven van de voor- en nadelen van het aantal
contracten waarin de RijnlandRoute op de markt kan worden gebracht. Deze zijn afgewogen met
betrekklr>g tot de mate waarin projectdoelen worden behaald of risico's worden afgedekt.

7.2.1

Één contract
1 cinlr.irtün

ToelIcMifig
Voordelen

Nadelen

Alle ecope ondewleten worden ki ééncontract ondefgeliracht
- Eén opdrachtnefi>er (ON) is verantwoordeifc voor aNe (techrtische) raakvlakken.
• Oeen verscNIin materialen (asfalt/beton, etc.) leidt totefficiént beheer en onderhoud.
- Geen onnodige/dubbeje tKHAvplaatskoeten.
• ON kan optimaal sturen m.b.t minimeliseren van verkeersNnder.
- Maxknaie flexlbiiteit m.b.t. locaties start reriisatls In relatie tot evL
grondvenvervmgapnjblsmatiek
- Optimale kans op werk-mel-werk maken.
- Bouwoommunicabe RLR wordt door één partij gedaan helder beekt voor omgevkig.
• Geen kans voor regionaienokalepart^ om als hoofdaanrtemer te fungeren.
- Scope van de k. Ijaknaweg is nog niet tot in detail afgestemd, gedurende de reaiisaOe
kan door aanvullende omgevingseisen h^ budget noodgedwongen worden verhoogd.
- Gelijictijt^ on^xMJw van de Europaweg geeft verkeershinder in de gemeente Leldea
Een contractuele bepaling in het contract dat ombocnv pas mag geschieden nadat de
tunrwl is opengesteld voor het verkeer matfct dat de ombouw van de Europaweg
dermate ver in de
wordt Qe:^ dat erniat flexibel ingespeeld kan wMden op
wijzigende omstandigheden in de gemeente Leiden.
- Vertr^ktg riLb.t goefflwring TTi" heeft effect op gehele oontracl

TaöW 7. f; Toeëohting één contract RLR
" Vervtechtino: parWW schafcaen van putiieke prooaduret mat ••nhwnwingiprooedufe in pl—H vn —ilad
verloop.
Zie: Weikw^zer vervlechling tracMn.ej-.- en eenbeetecSngiprocedure bij infraprojeclen - RWS februerf 2006
" UH: Projectplan RI)nlendPoute> Flanuitwerfckig en Voorbereidina reelisalie november 2013
TTI - tuofMlIechniKhe Installaties
(nkocpairawgl* RMlIsatfa RijnlantfRoute
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TWM contracten

Toallchttng

Voordoion

Nadelen

Ir. TJalmawtg (N206) wordt ^MTI awibostMd. DoEuropowog, vortiroding A4, knoop
A4. otroomrouto N206 mét goboordo tunnot on knoop A44 werdon In één contract
op do markt pozoL
T)tenawag wordt aanbootood alt scopo afooslomd it gaan twdgatvofbogondo
oiton Qoduronde realitatlo.
Eventuelo v^traging m.b.L goedkeuring TTI heeft geen efféct op Ir. TJtenaweg.
Één ON is verantwoofdeHHc voor v rijwel aUe (te chnioche) raakvtekkea AMoen do knip
tutten Tjalmaweg en dit deel tt nu voor de OG.
Geen vertchiiien in gebruikte materialen (asfalt, beton etc.) leidt tot ofRdinl beheer en
ondertioud.
Effidénte b04.evptaatskotten.
ON kan sturen m.b.t. mlnimailseren van vofkeerthlnder op A4 en M4.
Grote flexlblIKeit m.b.t. locaties stort realisatie in relatie tot eventuele.
grondverwervIngsproblemMiek.
Bouwcommunicatie Europaweg, A44, tunnel en A4 wordt door 1 partij gedaan
helder beeld voor omgevtog.
Raakvlekristco's In corttract bij knip ir. Tjahnaweg en A44.
(jeringe kans voor regionaleriokaie part^ omais hoofdaannomer te fungeren.
Communicatie vindt plaats door verschillende opdrachtnemers.
Extra boiMvptaatskosten.
Realisatie Europaweg geeft forse verkeershinder bij getijktqdige reekaatie met tunnel
of, bij roQlitatie na openstelling tunnel geeft meorworkdalms als gevolg ven
aNtemmIng met de gomeente Leiden op de dan actuele situatie.

rate/ 7.2: TotlIcMng teea oonfraefan RLR
7.2.3

Drie contracten

Toelichting

VoordelM

Nadslan

Ir. T}tenaweg (N206) en Etiropaareg worden apart aanbsatosd, Vaitfeding M,
knoop A4, atroomroute N206 mét gaboorda temial en knoop A44 worden In één
contract op da markt geaet
Eén ON is verantwoordelijk voor vrijwel aHe (technische) raakvtakken. Alleen de toiip
tussen Tjatmaweg en dit deel is nu voor de OG.
Geen versdiillen in gebruikte materialen (astek. baton eto.) leidt tot efficlént beheer en
onderttoud.
Vrij efTiciénte bouwplaatskosten.
ON kan sturen m.b.t. minimaliseren van verkeershinder op A4 en A44.
Grote flexibiNteit m.b.t. locaties start realisatie In relatie tot eventuele,
grondverwervingsproblematiek.
Communicatie A44/tunoel/A4 wordt door 1 partij gedaan -é helder beeld omgeving.
Eventuele vertraging m.b.t. goedkeuring TTI heeft geen effect op Ir. T)aimaweg.
Tjatmaweg wordt aanbesteed als scope e^estemd is geen budgetverhogende
eisen gedurende realisatie.
Europaweg wordt uitgevoerd voor of na ingebruikname van niauwe stroomwag/tonneL
Dit In afetemming met gomeente Leiden.
Door apart contract wordt de verkeersproblematiek van de Europaweg effectief
opgelost op basis van actuele Informatie.
Extra raakvlakristco's In contract tNj knip ir. Tfalnwwag en A44.
Minder slurirtg op 'kniplocaties' op minimteseren verkeershinder.
Geringe kans voor regionale/lokale partijen om als hoofdaannemer te fungerea
Communicatie vindt plaats door verschillende opdrachtnemers.
Extra bouwplaatskostan.

Tabs/ 7.3; ToaHchWng dné conéacton RLR

M(oap«tralS0it ReeSsebe RlinImdRoule
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Zm contracten
Aant.nl
contracU-Tn
losnoming
Voordeten

T n * il

Nadaten

Alte acope onderdeten worden In aparte conliaclen aanbeeteed
- Vertraging m.b.t. goecSceuhng TH heeft geen effect op andere contrecten
- Maximate concurrentie van spedalistiBche aannemers
• Tjalmaweg wordt sar^Msteed ais scope afgestemd is 4 geen budgetverftogende
eisen gedurende reaHsato.
- Risico's voor 00 m.b.t raakvlaidcen nemen fors toe
- Mfoder sturing op het minimaliseren ven verkeers- en uingevingshindei.
• VerschHIen in materteten (esfaWfoeton. eic.) kan tot ineffidént beheer en onderhoud
leiden.
• Bo uwcommunfoette vindt pteats door verecidtende opdrachtnemeri.
- Inefficiënte bouwptealskoeten.

TêM 7.4; To^/fcMtg 2»t ctfnfr»cl»r» RLP
7^.5

Voorkaursvarlant
Alles overwegende wordt voorgesteld om het project In drie contracten op de markt te t>rengen.
Belangrijkste redenen hiervoor zijn:
Tjalmaweg
De huidige scope van de Ir. Tjalmaweg Is nog niet geheel uitgewerkt vanwege afstemming met
raakvlakprpjecten zoals R-Net en Planlocabe Valkenburg. Voorstel Is om dit onderdeel apart te
contracteren. Op deze wijze kan tijd genomen worden om de scope vast te maken. Doordat de
uitvoeringstijd van dit orxterdeel een stuk korter Is dan die van het maatgevende onderdeel deel
(de tunnel) kan de Tjalmaweg. ondanks een latere start reallsatte. toch geHjktIjdig in gebruik
worden genomen.
Europawag
De huidige verbinding van Katwijk naar de A4 loopt via de Europaweg en hiervoor is nauwelijks
een alternatieve route voorhanden. In verband met het minimaKseren van een verkeersrisico In
de gemeente Leiden is het raadzaam om de werkzaamheden aan de Europaweg te starten rtadat
de nieuwe stroomweg/turmel In gebruik is ger>omen. DH is ook conform de wens van de
gemeente Leiden'^. Dit dient planningstechnisch wei haalbaar te zijn. Een arxtera reden is dat om
de verkeersproblematiek effectief op te lossen het zinvol Is cm de aanbesteding te baseren op
actuele (verkeersjinformatie. Dit bepaalt de keuze voor een apart contract wat later aanbesteed
kan worden.
Stroomweg/boortunrtel
Het hanteren van 1 integraal hoofdtxxnvcontract voor de realisatie van de stroomweg/boortunnel.
en de daarmee samenhangende ombouw van de (knooppunten) A44/A44 en verbreding A4,
zorgt voor een eenduidige aansturing vrat bijdraagt aan een maximale beheersirrg van de
raakvlakken. Tevens past een Integraal contra^ beter t)ij de projectdoelen: meer efficiency,
optimalisatiemogelijkheden om siteller klaar te zijn en integrale sturing geeft meer
budgetzekert>eid. Een integraal contract werkt ook helderder in de afspraken tussen PZH en
in
de bestuursovereenkomst en in de communicatie met omgevirtgspartljen.
• De diverse scopeonderdelen hebben als losse contracten (€80-350 miljoen) nog steeds een
dusdanige omvang dat de consortiumvorming inclusief de positie van M<B en Msenttéle
speciallslische partijen niet onderscheidend is ten opzichte van een integraal contract van
drca € 500 miljoen.
Uit gesprekken met ambtenaren ven de gemeente Leiden ie rwer voren gekomen dat de gemeente Leiden
beducht is voor een situatie dat de Europaweg sangspest Is voordat de verbinding tussen de A44 en de A4
gerealiseerd is en vervolgens de reettsetie van dte vert>indtr>g»weg uHgesteid of gestopt wordt
inkooptlraieete ResHuSe njmartSRoute
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Ook bIJ een Integraal contract Is er naar verwachting voldoende concurrentie - er zijn dan
gezien recente ervaring en geen overspannen marktvraag de komende Jaren naar
verwachting minimaal 4 tot 5 consortia te vormen. Een Integraal contract trekt naar
verwachting meer internationale partijen en gerreral contractors.
De belangrijkste raakvlakken zitten fysiek in de aansluitingen tussen de nieuwe stroomweg en
bestaande sn^wegen.

7.3 Hoofdk«uze 2: contractvorm(«n):
Na de keuze van het aantal contracten is de contractvorm essentieel. OnderstaarKl wordt een
afwegmg gerrraakt voor de diverse contractvormen.
7.3.1

Ir. TJalmaweg
Op basis van het feit dat er nog geen uitsluitsel is over het uiteindeNjke detalniveau van fur)ctior>ele
en technische eisen, is het doorschuiven van een keuze over de contractvorm logisch. Gezien de
nauwe interactie met de gemeente Katwijk Kgt het voor de harxl een contractvorm toe te passen
waartHj in een relatief laat stadium nog eisen kunnen worden venveilct. Het voorstel is de definitieve
contractvorm latar nader te bepalen aan de hand ven het PZH tfwegingsmodel.

7.32

Europawreg
Het ligt voor de hand, mede gezien de grote betrokkenheid van en belar>g voor de gemeente
Leiden, een contractvorm toe te passen waart>ij In een relatief laat stadium nog eisen verwerkt
kunnen worden. OH contract kan conform het PZH afwegingsmodel inkoop op de markt worden
gezet.

7.3.3

Stroomwag N206ftunn«i/A4/A44
Gezien de technische complexiteit en het aanbestedingsbeleid van PZH en RWS is een
geïntegreerd contract aan de orde. Om een volledig beeld te schetsen worden onderstaand tevens
een besteksvariant (b^v. STABU/RAW-systematiek) en een disciplinegerichte variant be^xoken.
Besfefrsvarfent
Het uitgangspunt van een bestek is dat een Opdrachtgever tot in detail bepaalt hoe ttet werk
moet worden gereaMseerd. De namte voor Inbreng van ontwerpkennis en creativiteit bijfl fe het
algemeen beperkt (ot logistieke zaken
slim (lees: goedkoop bij leveranciers en
ortderaannemers) inkopen. De Opdrachtgever Is verantwoordeli^ voor het ontwerp, de omissies
daarin én de daarmee samenhangende raakvtakrislco's fessen de besteksposten. Door een plan
van aanpak te vragen in de aanbestedingsfase en gebruik te maken van kwaliteitscriteria (EM\^)
bij de t>eoordelir>g kan een Opdrachtge^ meer Inzicht krijgen In de aanpak van een
Opdrachtnemer. Echter, alles wat niet in het bestek staat en wel moet worden uitgevoerd, wordt
als meerwerk verrekend.
Voor een technisch complex project als de RljnlandRoute betekent het een langdurig en
nauwkeurig voorbereidingsproces om een bestek te maken waarvoor het risicoprofiel
beheersbaar Is (bij meerdere bestekken kan het eerste bestek wat eerder op de markt gezet
worden maar r>eemt de inspanning aan Opdrachtgeverszijde rK>g meer toe en vergroot het
knippen het risicoprofiel). Daamaast wcxdt er in de uitvoeringsfase forse eisen gesteld aan de
capaciteit (toezicht en controle) en competenties (technische direcUevoefing) van hat
Opdrachtgaversteam.
Gezien het huidige 'sturen op afstond' beleid en de eis van budgetzekertteid is een dergelijke
contrectvorm niet logisch en. door het gebrek aan expertise en capacitsn bij de opdrachtgever, niet
mogetijk.

Inkoopmiagi» RwHiWe R^ntfRovIt
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Ol9hpNn9gficht contnct^nn
Een disciplinegerichte uitvraag impliceert dat de verschillende (technische disciplines) apart
worden aanbesteed. Voorbeelden zijn: asfalleringswerltzaainheden, wegmeubllair, kunstwerken,
boortunnel, tunr>ettechnische Installaties, etc. In verband met de ctustert>epaling In de
aanbestedingswet, moet dan waarschijnlijk zelfs elk kunstwerk in een apart contract worden
gezet.
Een voordeel zou kunnen zijn dat de Aanbestedende Dierwt beter zicht heeft op de
inschrijfkosten doordat gespecialiseerde bedrijven inschrijven op aparte 'disclpllne-contracten'
Nadelen zijn echter dat er niet gepresteerd kan worden van een integrale aanpak, waart>lj
geoptimaliseerd kan worden door bijv. het delen van bouwterreinen, maar vooral dat ar geen
Integraal afgestemd ontwerp wordt gerealiseerd. Ook hier is een groot risico het beheersen van
raakvlakken en belar^ri^er nog: de allocatie van flnandöla verantwoordelijkhek}. Gezien de wana
van een integraal afgestemd ontwerp, de benodigde capaciteit van een Opdrachtgevers
projectteam en optimale budgetzekerheid is dit geen logische of haalbare vorm.
0éfnt9gr—rd contract
Wanneer een afweging wordt gemaakt voor een geïntegreerd contract is een belangrijke eerste
a^^lngsfactor of er een z.g. 'finanoe' (F) component wordt toegevoegd. Naast het financiöle
voordeel zijn er echter nog andere aspecten die een dergelijke keuze beïnvloeden. Wanneer er
geen T-component wordt getolkt kan gekozen worden tussen onder meer een Desj(^. Build
&Malntaln (DSM), een Design&Bulld (DB) of een EngIneerIng&Buiid (E&B^).
Uit de PPC blijkt dat een DBFM^-contract een financieel voordeel van 3,8% oplevert ten opzichte
van em D&B-conbact. De meerwaarde van DBM ten opzichte van een DB-varlant met losse Mcontracten wordt ingeschat op 2.6%.
De toegevoegde meerwaarde van 1,2% weegt voor de Opdrachtgever niet op tegen een aantal
strategische overwegingen, nl.:
• De onbekendheid van PZH met DBFM projecten.
- Het huidige gebrek aan procedures binnen de provincie voor de Kosten van
bankfinanclering.
- De wens van PZH om snel te starten met de aanbesteding (DBFM kent een langere
yoort>ereldingstijd. DBM past beter In de wens van de provlnde om snel te starten met de
aanbesteding.
• Door karakter tunnel en gecombineerde bekostlc^ngsvorm heeft het voordelen om een
contractvorm te kiezen die aanleg en meerjarig onderhoud Integreert.
• DBM en DBFM hebben In de eerste plaats belde financiöle PPC-meerwaarde ten opzichte
van de DB-variant met losse M-contracten. De belartgrijkste drijfveren zi^^ LCC-kansen W)
beperking van scope- en contractwijzigingen, ^j het bij DBFM Iets meer dan bij DBM.
• Het 'strakke regime' van DBFM laat mogeiijk (ta) weinig flaxlbilitelt voor eventuele
aanpassingen die vanuit de samenwerking in de regio tijdens de uitvoering van het
contract wenselijk geacht worden.
- DBFM-kennls en ervaring Is beperkt (aan de zijde van de markt en de opdrachtgevers) en
de beoogde aanbestedingsperiode valt samen met de aanbesteding door RWS van een
aantal andere (grote) DBFM-projecten. DBM vergt mogelijk andere expertise die iets
ruimer voorherKlen Is.
Een E&B contract vergt een langer en nauwkeurig voorbereldirigsproces dan D&B. aangezien er
meerontwerpcapadtekaendeVoorkanl'wordt verlangd. De Opdrechtnenw is verantwoorde^k
" E&B «n D&B «vorden VMW ook ai* E&C an D&C aangaduid, waarbij da C ataat voor Comtruct. Ean E&B ia aan
vBitmt v*i D&B waaibl het voorgeachieven / mee IB geven onhwp door de OG een stuk verder la uNgeweitl
** DBFM: design. buHd, fkianee, meintain
inkooestrategia RealiMlie Rl)nltrtdRouW
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voor het detailontwerp, de omissies In de ontwerpkeuzes op hoofd en functioneel niveau zijn voor
rekening en risico Opdrachtgever. Een E&B contract Is geen logische of haalbare (gebrek aan
mankracht, latere start aanbesteding) keuze.
Onderstaand wordt een afweging gemaakt tussen een D&B, D6M en een DBFM contractvorm.
Hierbij Is met name gekeken naar het effect op het behalen van de projectdoelen.
inknnpknrtf:r

Design & Build (DB)

Tijd

- Voorberekfingsttjd past in
hifldige ambitie van start
aanbesteding in 2015.
1
- Gebrek aan capaciteit voor . •
opstellen
aanbestedingsdossier wordt
beheerst door het opstelen
ervan uit te zetten bij een
externe partij.
- Mijlpalen realisatie te
managen via contract

Budgat

- Zekerheid afhankelijk van
kwaliteitsniveau eisen en
niveau van
contractmanagement
• Geen/minimale prikkel voor
minimaliseren

PublM(ag«richt
RMllMtlafaM

• Optimale sturing op
omgevings- en
verkeersmanagement
mogelijk via EMVI en
contracteisen.
- Nvt

Publlsksgartcht
ExplolUtiofSM

MVO/ InnovatiW
DuurzMmfMid /

OrganisaU*

Design Bu iIcJ. Miiintijin (ÜÜM)
Voorbereidingstijd past In
hiidige amblOe van start
aarüMsteding in 2015.
Gebrek aan capaciteit voor
opsteiten
aanbestedingsdossier wordt
beheerst door het opstelien uit
te zetten bij een externe partij.
Vertraging In voort>ereiding
mogelijk i.v.m. nu gealloceerd
krijgen van de
onderhoudsbudgetten.

- De meerwaarde van DSM ten
opzichte van een DB>vai1ant
met losse MK»nbacten wordt
Ingeschat op 2.6%.
- Zekerheid efhar^celijk van
kwaliteitsniveau eisen en
niveau van contract
management
- Inbouwen van flnancWe
prikkel benodigd voor
minimaliseren
ondertioudekosten.

- Optimale sturirtg op
omgevings-en
verkeersmanagement
mogeBJk vla EMVI en
contracteisen.
! - BeachHrbaarhaidselsen ta.v.
ondertwud opr>emen In
contract.
- Bijstallen van eisen/ scope In
onderhoudsfese Is mogd9('

l^csign. Buitd. hmancc. Maintain
(DBFM)
Langere voort>ereklingslqd (ca. 3
maanden).
Langere aanbestedingstijd (ca. 3
maanden)
Vertraging in voorbereiding
mogelijk i.v.m. nu gealloceerd
krijgen van de onderhoudstHJdgetten.
Ervaring leen dal DBFM projecten
versneld worden opgeleverd
waardoor uiteindetijk tij dsverschil
gering/nihil/voordelig is.
' Finanderder van ON contract
stuurt strak op behalen mijlpalen
(voorkomen boetes en veikrijgen
van bonussen).
' Uitkomst PRC: financieel voordeel
van ca. 3.8%.
' Stevige budgetzekerheid.
Finanderder van ON contract
stuurt strak op behalen mijlpalen
(voorkomen boetes en verkrijgen
van bonussen)
' Optimaal life cycle costs (LCC)
door integreren finandèie prikkeis
m.b.t. realisatie en ortderhoud.
• Voordeel: aanvullende
eiserVscopewijzigIngen worden
niet gestimuleerd.
• Optimale sturing op omgevingsen verkeersmanagement mogelijk
via EMVI en contracteisen.
• Door 'beschikbaarheidsvergoeding' maximale prikkel van
creatlvitell van de ON om te
komen tol optimalisaties m.b.t.
verkeersmanagement
• BIjslelien van eisen/scope In
onderhoudsfase is duurder.
• Optimale sturing op
duurzaamheid ck>or LCC
gedachte.
• Integrale aanpak inclusief
onderhoud vergroot kans op
Irnovaties voor exploitatiefase.
• Aspecten zoals Sodal Return
worden opgenomen in contract.

- tnnovatiestlmurering
- InnovatiesUmulering mog^ijk
mogelijk door integratie
door Integratie ontwerp, bouw
ontwerp en bouw.
en onderhoud.
- Innovatie vooral gericht op
- Sturing door LCC gedachte.
bouwlogistiek.
- Integrale aanpak Indusief
• Aspecten zoals Soclad
_
onderhoud vergroot kans op
Return worden opgenMtSrH
Innovaties voor
exploitatlefase.
- Aspecten zoals Soda! Return
worden opgenomen In
contracL
• PZH en RWS organlM^^H - kWS organlsatre weinig
RWS organisatie bekend met
bekef)d met DB
ervaring met DBM contract
11 DBFM contractmanagement
ccntractmanagemerf^^^^H
ï Spedafisttsche (bijv. financiële en
1 juridische) externe) kennis nodig
•- H
I bii opstellen contract

Tabel 7.S: ToeUcNmg afwaginoan DBFM. DBM an DB

rnkooptVat*9ie Reaisatte r^landRouta
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DBFM
Na budgettaire Inpassing bHjkt dat een DBFM-contract een voordeel van 3.6% opievert
(üt^ngspunt PPC: 6 jaar realisatie en 20 jaar orxlerhoud).
Beheefslno toorisico's:
• Budoetonzekerbeld: financieel voordeel doordat DBFM krachtige prikkels geeft ten behoeve
van life-cycle optimalisaties en Nermee de total cost of ownership van de RLR drukt
Contract-Zscopewljzigingen in realisatie- en exploitatiefase worden door strakke opzet
contactvorm ontmoedigd, scope blijft hierdoor overzichtelijk en stabiel.
• Verdaging ingebmikname RLR: DBFM geeft prikkels tb.v. optimale planningsefflciency,
t>etalingsmechanlsme zorgt voor een srtelie en zakeli^e uitvoering. Exterr^e financiers in
ON-consortium dragen bij aan strak management gedurende realisatie- en exploitatie^se
i.v.m. behalen bonussen en vermijden boetes.
• Geen duurzame aanpak: LCC stimuleert (techniek) innovaties ten aanzien van
duurzaamheid. Door de looptijd van de or>dertK)udsfase lang gertoeg te maken, dient de
ON de kosten voor aanleg en onderhoud te optimaiisefen om daarmee de totale uitgaven
over de levensduur van het project zo laag mogelijk te houden (»total cost of ownership of
Ufa Cyde management.)
• Risicoaliocatie nlet helder: een DBFM contract zorgt voor een werkzame allocatie van
risico's door de terugkoppeling var ontwerpWbouwfouten In de exploitatie/ onderhoudsfase
bij dezelfde ON.
• Onnodige/forse verkeershinder een DBFM contract prüd^elt door gebruikelijke
'beschikbaarheidsvergoeding' maximaal de creativiteit van de ON om te komen tol
optimalisaties m.b.t. verkeersmanagement gedurende de realisaUe, maar vooral ook
gedurende de expioltatiefase.
Naast bovengenoemde onderbouwing is er een aantal aspecten te benoemen die een DBFM
contract minder wenselijk kunnen maken, dit zijn o.a.:
• Het toevoegen van de RijniandRoute als DBFM project aan het onderhoudsareaal van RWS
West-Nederland Zuid zorgt ervoor dat:
- Het percentage aan DBFM contacten In de regio toerteemt.
- De huidige prestatiecontracten In een later stadium moeten worden overgedragen aan
een nieuwe concessiehouder, dit creëert extra raakvlakken In de expioltatiefase.
• PZH is onvoldoende bekend met DBFM en Is qua administratie en toezicht niet ingericht op
de consequenties van een dergelijke contractvorm.

7J.9

DBM
Er is een financieel voordeel b^ DBM (uttgangspuit PPC: 6 jaar roakoatie en 20 Jaar onderhoud)
ten opzIcMe van een DBwariant met losse M^ontraden van 2.6%.
Het alternatief voor contractkeuze DBM is op de noeeste onderdelen hetzelfde ais bij een D&Bcontract Aanvuiler>d echte r bij een DBM ajn:
Beheersing toorisico's:
• Budgetonz^erheld: ontwerp-, realisatie- en onderhoud^^ten zijn op dkaar afgestemd.
Raakvlakrisico's zijn voor rekening van ON. Wel aandacht voor contract-/ scopewijzigingen In
realisatiefase.
• Geen duurzame aanpak: LCC stimuleerl (technische) innovaties ten aanzien van
duurzaamheid. Door de iooptijd van de onderhoudsfase lang genoeg te maken,. dient de ON
de kosten voor aanleg en onderhoud te optimaliseren om daarmee de totale uitgaven over de
levensduur van het project zo laag mogelijk te houden (»total oost of ownership of Ufé Cyde
managemenL)

mfcoo^xnagtt RiiillWl RljriMttfReuM
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RIslcodlocatie niet helden ontwerp- en reallsatiefouten met effect ^ onderhoudsfóse ^jn voor
rekening ON, net als verborgen gebreken In onderhoudsfase.
Onnodige/forse verkeershinder: door toepassing van een kleine f wordt de creativiteit van de
ON gestimuleerd om te komen tot optimalisaties m.b.t. verkeersmanagement gedurende de
realisatie, maar vooral ook gedurende de exploftatiefase.

7.3.6

D&B altematief
Een O&B aanpak biedt voordelen, nl.: prikkel om binnen planning en budget te bleven Indien
er bonussen zijn te verdienen bij vlotte realisatie.
Beheerslrto toorisieo's:
• Budgetonzekertteld; Ontwerp- en reallsatlekosten zijn op elkaar a^estamd. Raakvlakrisico's
zijn voor rekening van ON. Wel aandacht voor contract-Vscopei^jzIglngen In realisatiefase.
• Vertraging Ingebrulknanrïe RLR: D&C-contract geeft prikkel t.b.v. optimale plannlngseffidency
i.v.m. behalen bonussen en vermijden t>oetes.
• Geen duurzame aanpak: Voldoende eisen opnemen in contract ON dient garanties af te
geven over levensduur.
• Risicoallocatie niet helden ontwerpfouten zijn voor rekening ON, aandachtspunt Is allocatie
(lees: financiële verantwoordelijkheid) van verborgen gebreken In onderboudsfase.
• Onnodige/rorse verkeershlnddr: een D&B contract prikkelt gedurende de realisatie minimale
verkeershinder.

7.3.7

Voofkeurevarlant
Alles afwegende wordt voorgesteld om het project als een Design, Bulld & Maintain contract op
de markt te brengen. Belangrijkste redenen hiervoor zijn:
• Er is een financieel voordeel bij DBM (uitgangspunt PPC: 6 jaar realisatie en 20 jaar
onderboud) ten opzichte van een DB-varlant met losse M-contracten van 2.6%.
• DBM stimuleert (technische) Innovaties ten aanzien van duurzaamheid en onderhoud.
Door de looptijd van de onderboudsfase lang genoeg te maken^dient da ON de kosten
voor aanleg en orKlertxnjd te optimaliseren om daarmee de totale uitgaven over de
levensduur van het project zo laag mogelijk te houden (= total cost of ownership of Ufa
Cyde managerrtent).
• Onbekendheid van PZH met DBFM contracten (gebrek aan procedures binnen de
provincie voor de kosten van bankfinandertng).
• De wens van PZH om snel te starten met de aanbesteding (DBFM kent een langere
voorbereldiftgstijd. DBM past beter in de wens van de provincie om snel te starten met de
aanbesteding.
• Het 'strakke regime' van DBFM laat mogelijk (te) weinig fiextbilltelt voor eventuele
aanpassingen die vanuit de samenvrerking in de regio tijdens de uitvoering van het contract
wenselijk geacht worden.
• DBFM-kennIs en ervaring is beperkt (aan de zijde van de markt en de opdrachtgevers) en
de beoogde aant>estedlngsperk>de valt samen met de aanbestedlf>g door RWS van een
aantal andere (grote) DBFM-projecten. DBM vergt mogelijk andere expertise die iets
ruimer voorbanden Is.
• Verwacht wordt dat door toepassing van de juiste prikkels de creativiteit van de ON
gestimuloerd kan worden om te kon>en tot (H>timallsaties m.b.t verkeersmanagement
gedurerxie de realisatie, maar vooral ook gedurende de e)q>ioitatlefese.

D« optimaie looptijd van de M-oomponerrl wordt in het vervolgtraject bepaald
tnkoopmiapie

RijniandRoute
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Hoofdkeuza 3: aanbestedlngsvomi(ftn):
Alg«mMn
Voortbordurend op de keuzes uH de vorige paragrafen worden onderstaand afwegingen gemaakt
voor de meeste passende aanbestodingsvormen voor het hoofdcontract Hierbij wordt gebruik
gemaakt van
en RWS^ t)eleid conform de basisbeginseien van de Europese wet- en
regelgeving, namelijk transparantie. objectivM proportionalHelt en non-discriminatie. In Nederland
is een aantal aanbestedingsvormen mogeHjk, deze worden in onderstaarKie tabel toegelicht,
alsmede de toepasbaarheid voor de RljnlandRoule.
#V.1I

v)< ip Ip. l,

nj-.

Opanbere
aanbestadlno

NM<cpenbere
aaitbeateding

Onderhandse
eanbeeteding
Enkelvoudige
uttnodiging
OnderhtfideHngs
prooeduremel
bekendmaking

J.iii ••• r*-**
unotrninoiivigt
prooedure
zonder
bekervimaking

Conctrrentie
BoncnW owooo
(COD)

Deze vwfdlalgemean bekendgemaakt en
iedereen kan een inschrijving doen. Setectte
(vddoel een gepediode partij aan de eisen)
vindt geNjktijdig plaats met de keuze ven de
winnende eenbiedkio- Op tmi» van een
beetekAraagspedlIcebe wordt na Inechrlhlng
de opdracht gegund. Interactie tueeen
Aanbestedereninechrijvers is mogelijk via
Nota's van intlehtlnoen.
Na sankoftfQingffnschri^ng worden
minimaal 5 geachide peiillan geeeiecteeid.
Op basis van een beatak/vraagspedflcabe
wordt na inachd^ng de opdracht gegund.
Interactie tussen Aar4>esteder en inschrfvers
is mogelijk vis Nota's van Inlichtingen

HüsrbiJ is de inschrijving mogelijk op
uftnodging voor ten minete 2 en maxirnaal 5
daartoe uitaenodiQdea
In onderfing overleg wordt overeenstemming
bereikt over de prijs en de te leveren prestatie
Na aankondiging en inechry^ worden
minimaal 3 partijen geeelorteofd die worden
uitgenocSgd om een offerte in te dienea De
aanbeeiadende dtonst kan onderhandelen
over de voonvaarden met de vertuiende
concunanten. Toepassing van de
ondertiandeilngsprocedure kan aNeen
wonneof aan bepeaWevoomvaarden wordt
wMaan

Na earAondging en inechil^ring «rorden
minimaal 3 pertijen geeeêedeerd de worden
uHgenodgd. Deze paftHin worden
uitgenodigd voor de dWoog. Na efimtoirtg van
de daioog krijgan de overgebleven partijen
een beatek/vraagapedficalia en doen een
toschiijving. waarna de opdracht gegund
wordL Toepeesing van de CGD kan ileen b^
projecten de voUoan aan de instapcrtarte.

Mo^jk, maar
RLA is te groot/complex voor deze
prooeduie.
Hoge transacbekoeten voor de markt
I>3or getvek aan diiecte intaractie tueean
Aanbesteder en inschrijvers worden
scopeonduidelijkhedan en risico's niet
beheerst
Mogelijk, maar
RLR is erg grootteomplex voor deze
procedureHoge traneactlekoetm voor de merkt
Door gebrek aan directe Interactie tussen
Aanbeeteder en hschrijyers worden
scopeonduidekjlcheden en risioo's niet
beheerst Grotere kans op proceduree ne
QunninQ
Geen, want:
Gezien projectbudget laet.EU-regels den
vorm niet toe.
Geen. went
Gezien projectbudget lael EU- regale
deze vorm niet toe.
Geen. betreft namelijk opdrachten:
Waarvoor vooraf geen totale prijs kar>
worden vastgesteld en reéle
pr^vergeljklrig niet mogelIjK Is.
vooraf onvoldoende kunnen worden
gespecifioeerd.
Die worden uHgevoerd Lb.v. onderzoek,
pfpefrteming of ontvwkkeltnQ.
EverSueal mogaHjk als OQBlgprDcedura:
DeigMIke vormen kunnen worden
toegepaH indton na een aanbestedtogeprocedure sprake is van onregeimalige of
onaanvaardbare jrwchrijvinoen.
Mter aanwezig:
RLA is complex en groot de CGD biedt
conform de nieuwe Eü-richll^ (zie % 4.3)
de juiste mogelijkheden om goede
InschrlfAigen te ontvangen.
Door meermaüge directe interactie tueeen
Aanbeeleder en inechfijvers in
dalooggesprekken worden tcopeortduicle^kheden en risico's voldoende
bohoorst Zeker bIJ de aanbesteding van
de tunnel is een concurrentie gerichte
diaioog een must.

TaM 7.6.' iioelteWfveefibededtogsvonwsn WLfl
* irAoop-er« eanbeetedingsbalsid PZH 2013-16jull 2013
" AanbestedingsprocedurebsMd RWS voor OWW-opdrachlen-26Juni2013
MioopttraMeie RMNUM RiinlwidRoutt
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A«nbMtod1n0tb«Md PZH «n RWS
Conform het PZH aanbestedingsbeleid worden werken van mew dan € 3 m^oen Europees
uitgevraagd. Oe EU-drempel 2014 voor werken bedraagt € 5.186 miljoen.
Voor eenvoudige opdrachten waarbij geen hoge transactiekosten worden verwacht en er gerede
Kans bestaat dat er vijf of minder partijen witten inschrijven, hanteren zowel RWS als PZH de
openbare procedure. Bij v^ partijen of nwer wordt de niet-openbare procedure toegepast
Een van de uHgengspunian van de nieuwe Aanbestedingswet is hel zoveel mogelllk creéfen van
maatschappelijke waarde. Hieronder valt onder meer
• Zoveel mooeWk kansen creèren voor hel Midden- en Kleinbedf«f fMKBt: samenvoeoen moet
gemotiveerd worden, opdrachten moeten zo veel mogelijk In percelen verdeeld worden en er
moeten proportionele eisen gesteld worden.
• Duurzaam irtkooen: zowel de Provincie als Rijkswaterstaat hebben ^ch gecommitteerd,
overeenkomstig het Ri]kst>eleid, om 100% duurzaam in te kopen. PZH stuurt bij duurzaam
Inkopen o.a. ecortomische. sodaal-cuitureie en ecologische aspecten^'.
• M.b.t Rijkswaterstaat zijn In c^racht van tiet Ministerie van VROM duurzaamheldscnteria
opgesteld door het Agentschap.nl. De in de duurzaamt>el(foriteria (GWW productgroepen)
genoemde gunnlr^gcrfterla worden niet st^aard door Rijkswaterstaat toegepast.
Rijkswaterstaat kiest te komen tot EMVI-criteria die passen bij de duurzaamheidambitie van
Rijkswaterstaat, dit is beschreven in een Rijkswaterstaat Brede Afspraak (REA) en t>inr)en
RWS bindend voorgeschreven bij aanbesteding van werken. Tevens zijn PZH en RWS
partner in het publiek/prtvate samenwerkingsverband Green Deal 'Duurzaam GWW dat een
praktische proces- en projectmanagementaanpak^ heeft ontwikkeld. waart)lj gestn^ti^eerd
en inzichtelijk vartaf het begin van het project relevanto duurzaamheidthema's, zo^s
energiebesparing, leefl>aart>eid. beperking materialen en grortdstofFen en duurzame economie
worden meegenomen In de doelstellingen en wordt onderzocht hoe deze In het project
kunnen worden gerealiseerd.
• Iryiovatie: PZH wil get>ruik maken van rxttwikkelingen en inrtovatles uit de markt en stimirieert
door meer functlortele specificaties In plaats van techrtische specificaties op te stellen.
Ri^dwaterstaat hanteert het beleidskader mrxwatiegericht inkopen, een richtinggevertd kader
dat tegemoet komt aan de irtteme inrtovatiebehoefto van RWS. namelijk :telf t^dig inHiéreft van
Innovaties en oog hebben voor externe kansrijke of onvermljdelifke ontwikkelingen.

7A.Z

Concurrenttegertchta dialoog (CGD)
Voortbordurend op tabel 7.6 en gezien de technische optimaHsatteruimte in de scope Is de
concurrentiegerlchte dialoog (CGD) een geschikto procedure voor de aanbesteding. De CGD past
by de complexiteit van het project en de wens om de markt maximaal te prikkelen om vanuit de
doelsteNIngen van het project met snelle en slimme uitvoeringswijs, materialen en Inrtovaties te
komen.
Hoofdreden is de benodigde Interactie door middel van dialooggesprekken tussen Aanbesteder
en inschrijvers die innovatieve maar reéle inschrijvingen stimuleert. Dit reduceert sterk het risico
op irreële of onvolledige inschrijvingen en procedures over meerwerk of scopeonduidelijkheid na
gunning. Het heeft tevens sterke voorkeur om een plafond- en een bodemprijs (op basis van de
contractraming) mee te geven. Het ptaforKJbedrag ondersteunt de prpjectambltle om het project
binnen budget te realiseren.
Mrxnenteei wordt nog overwogen of de concurrentiegerichte disrfoog zal worden toegepast

" zl« htS>://www.ptonoo.nt/lh«mMAluurzsam-inkopen/prDducigro«p6n
" D« 'Aanpak Duurzaam GWMT staat uNgabrtid baschraven op de wabaSa www.dUMfzaifngwv.nl;
hWpcpeasiegie RMIIMM RitniandRoult
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Aankondiging
De aanbesteding zal Europees worden gepubliceenj. In de aankondiging worden de EMVI crfterta
aangegeven (op hoofdlijnen, kan nadien wel verfijnd worden maar niet meer worden veranderd) en
wordt een indicatie van de plafondprijs gegeven. De plafondprijs wordt opgenomen in de
aanbestedingsleldraad vanaf de seiectiefase. By de uitnodiging tot definitieve inschryving wordt de
plafbodprijs "vastgezet".

7.4.5

Oeechiktheklaelsen
De kwallficatiefase eindigt met het aanwijzen van geschikte gegadigden op basis van drie typen
geschlktheldseisen in de leidraad
1. Ultsiurtingsgronden: deze zijn standaard - Hgt vast In de leidraad.
2. Rnandöie draagkracht: hier worden proportioneie omzeteisen voor de combinatie
geformuleerd in relatie tot de omvang van het werk.
3. Techrrische bekwaamheid: hier worden proportior>ele ervar1r)gseisen gestekt in relatie tot
bepaalde technische vakgebieden die een relatie hebben met kritieke delen in de scope.
Voor de RijnlandRoute wordt hierbij gedacht aan (in afnemende prioriteitsvolgorde):
O Ervaring als system integrator c.q. gerteral contractor
O Ervaring met geboorde tunnels
O Ervaring met tunnellechnlsche irataRaties
O Ervaring met het realiseren van kiffastrudureie werken
ARe geschicte partijen zuBen tot de eerste fase van de dialoog worden toegeleten.*.

74.6

Plen van aanpek en Dialooggesprekken
Om de tenderkosten voor de markt en de inzet van de Aanbesteder te beperken wcKdl de
Dialoogfase In 2 fasen geknipt Resultaat van de 1* fase is een Plan van Aanpak (PvA) of
risioobeheersplan. De geselecteerden dienen hierin een eerste aanzei te geven voor hun InvuRing
van de diverse kwaiiteitaVEMVI criteria in de Dialoogproducten. De tot de Dialoogfasa 1 toegelaten
Gegadigde opdrachtnemers worden op basis van het eerste dlaioogproduct teruggebracht naar drie
partijen.
Dtetoogfise 1
Een opbouw van de (naar verwachting drte stuks) Diaiooggesprakken in deze fase kan zijn:
Dialooggesprek I:
• DoeisteMing Opdrachtgever
• Opzet project en contract
• Samenwerkingsfltosofie Opdrachtgever-Opdrachtrtemer
In dit gesprek worden de Gegadigde opdrachtnemefs In de gelegenheid gesteld om aan te
geven of de verstrekte informatie •toestartosorxJwzoeken vwi asfalt grondgesteldheid e.d.wellicht Gaten vertoont en, mocht het tinnen de resterende tijdsperiode van de Dialoogfase niet
meer mogelijk zijn voor Aanbesteder om die informatie alsnog te vergaren, hoe huns Inziens dat
zou moeten doorwerken In de contractbepalingen.
DIteooggesprek II:
• Ir^ Gegadigde opdrachtnemers
Dialooggesprek lil:
• Reserve

** Conform recent beleid RWS
Inkoopstretegto Realtsabe RipnIenilRoutê
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DMoogfÊÈêi
De drie overgebleven partijen worden uitgenodigd voor de Dialoogftee 2. In deze fase wordt In
(naar verwachting drie) Dialooggesprekken nader ingegaan op o.a. het contract, risico's en EMVIcriteria.
De Gegadigde opdrachtnem^ zullen In de gelegenheid worden gesteld om essentiële aspecten
van de verstrekte toestandsinformatie, bijvoorbeeld de staat van de te behouden kunstwerken, te
verifiëren, in het eerste gesprek van Dialoogfase 2 zal de invulling daarvan en de consequentie als
een Gegadigde opdrachtnemer afziet van het aanbod, worden besproken.
Resultaat van de 2* fase zijn de uit te vragen Diaioogproducten.
Na deze fase worden de Gegadigde opdrachtnemers ultgonodigd om op basis van het verslag van
de Dialoogfase een Inschr^ng te doen.
Om risico's te beperken wordt voor de inrichting van de tunnel de RW8 standaard voor TTl's
gevolgd en voor de aanbesteding de Werkwijzer Aanleg tunnels. Deze werkwtjzar geeft na een
voorlopige gunning, een convergentieperiode aan om In samenwerking met de beoogde
opdrachmerrter de afstemming tussen de vraagspedricatie enerzijds en t)et aant>od anderzijds ts
harden zodat de Opdrachtgever daadwerkelijk krijgt wat met de vraagspedflcatie beoogd is. Om te
voorkomen dat de Opdrachteever vanwege de gewenste sr>elle realisatie in zo'n 1 op 1 situatie
gedwongen wordt te veel water bij de wijn te doen wordt die convergentie tese ai In Dialoogfase 2 met 3 gegadigde opdrachtnemers dus- uiteevoerd. Dit geeft wat meer in8pannir)g aan de zijde van
de Aanbesteder en redelijkerwijs rrtoet de ontwerpvergoeding hierdoor hoger (en 3 keer betaald)
worden maar daar staat tegenover dat de harding in concurrentie geschied en bij orteevredigend
resultaat Mdt tot uitsluiting van de betrefferKie partij.
7A.7

Gunningscriteria / EMVI
Voor de EMVI Items komen alleen dte items In aanmerking waar de Aanbesteder een hoog belang
aan hecht, die Uggen binnen de Invloedssfeer van de Gegadigde opdrachtr>emer en waar de
Opdrachtgever geld voor over heeft.
De EMVI criteria worden afgeleid van de projectdoelsteHIngen en Inkoopdoeten. Voor de
RijniwKlRoute worden, nauw aansluitend op de prDjectamt>itle8 (top doelen), de volgende EMVI
cflterfa voorgesteld:
1. Publieksoericht werken / minimaliseren omoevlnQshindef / communicatie:
Inschrijvers dienen SMART aan te geven hoe om te gaan met het voorkomen/beperken van
Nnder voor verkeer en omgeving
2, Duurzaamheid
- Project dtent voor een nader te bepalen periode minimaal anergieneutraal te zijn.
M.a.w. energie voor o.a. bedienIngsgetxHJw, verlichting, matrixfoorden, etc.. dtent ter
plaatse te worden opgewekt Extra rendement levert punten op In de beoordeling.
- Verlenging levensduur asteltc.q. langere crxferhoudsintorval wegen (b|v.d.m,v. koelen
astelt ki de zomer en verwarmen astett in de winter).
- Logistiek plan^ met als Key Performance Indicator een CO2 r^)portage per modaWelt
en per transportbeweging voortvloetend uit reaiteatie van RLR Bijkomend voordeel
is verhoging van productie in de nabije omgeving en versterkend effect op Social
Return on Investment (SROI).

** In Engeland galxulkel^k

asnbaaladlng van gr<M projactan.
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De uitwerking van EMVI aspecten wordt in een later stadium concreet gemaakt,
mede aan de hand van het actuele risicoprofiel. Indien benodigd kan ruimtelijke
kwaliteit als ^t>-EMVI critefium worden toegevoegd.

3. RIsicovefdelino ODdrachtoever / Oodrachfrwner
• Inschr^vefs dienen aan te geven cp welke wijze zij t>eheersmaatregelen treffen voor
c.q. bijdrage kunnen leveren aan de belangrfkste Opdrachtgeversrisico's.
- Teverts dienen Inschr^vers Opdrachtnemersrisico's indusief beheersmaatregelen een
te geven.
- Systeemintegratie: Inschrijvers dienen SMART aan te geven op welke wijze zi) de
civieltechnische werkzaamheden integreren met de verkeerstechnische en tunnel
technische InstaRaties om te komen tot een vlot oroces m.b.t. de ooenstellinQ van de
IUQDBL
4. CQy ambHtMedder
7.4.8

Beperken transactiekosten
Het Is beleidsuitgangspunt dat de transactiekosten voor de markt en PZH/RWS zoveel rTK>geiijk
worden beperkt Daarom zal een t>eperkt aantal disrfoo^xtxlucten worden uitgevraagd ~ vokloende
om de meerwaarde van inschrijvers objectief en ondeischeidend te kunnen beoordelen op de EMVI
critefia.
Er wordt geadviseerd om een ontwerpvergoeding uit te keren aan de deelnemende paiHjen. Deze
vergeving bedraagt ca. 60% van de door de gegadigden verwacht te maken kosten zulks confonn
een door de Aanbesteder vooraf op te stellen raming. De gegadigden die na DIaloogfase 1 afvallen
krijgen een kleinere vergoeding.

74.9

74.10

Cofitractaapecton
In het contract wordt een aantal zaken opgenomen zoals:
• Opdrachtnemer moet alle vergunningen regelen tenzij uit de te maken
vergunnlngenlnventarisabeZ-risiooanatyse vdgt dat somntige vergunningen tljcMcrttisch zijn
voor het halen van de beoogde planning. Dan moeten deze vergunningen up-front door de
Opdrachtgever geregeld worden. Aan de Inventarisatie wordt thans gewerkt.
• Opdrachtnemer moet aNe Kabels en leidingen (laten) verleggen tenzij. Thans wordt
geïnventariseerd welke K&L er liggen, wat de rarxtvocrwaarden zikt at cetera en welke K&L
vertegd moeten worden. Na de Inventarisatie wordt een analyse gedaan om na te gaan of
vertaggen van sommige K&L mogelijk tijdkritisch is voor het halen van de beoogde planning
en daarom verlegging up-front door de Opdrachtgever ter hand moet worden gerxKnen.
• VeHIgheid. Staat hoog in het vaandel bij de Opdrachtgeverfs). In het contract zal een
systematiek worden opgenomen om de Opdrachtnemer hier nrkaxlmaal aandacht te laten
besteden.
• Sodal Return on investment (SROI). conform de wens van PZH. Dit zal nader worden
gespecificeerd. Hi ertx] rrxwt niet alleen gedacht v^>rden aan de inzet van personen met
Oangdurige) afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook aan stageplaatsen en regionale/lokale
werkgeiegenheid. Uitgangspunt hieft>ij is dat aantoonbaar rendement belangrijkef is dan
gefixeerd sturen op het SROI bedrag.
Contractbeheersing
De contractbeheersing van de RLR zal ptaatsvtnden op basis van Systeemgerlchte
Contractbeheersing (SCB). Hierbij wordt het kwaliteitssysleem van de Opdrachtnemer door de
Opdrachtgever getoetst op basis van systeem*, proces- en producttoetsen. Tevens wordt
voorgesteld getxulk te maken van een Technici Inspection Service, waarbij de bouwkwallteit wordt
InkoopitiaMete R«aiks*M RI|nlaftdAMM
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gecontroleerd door een or^fhankeRJke en deskundig bureaus. Dit wordt verder uitgewerkt in het op
te steiien Contractbeheerspian.
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8 Planning vervolgproces
De Planning voor het vervolgproces ziet er als votgt uit
DBM 1 DB

DBFM

tnkoopstratagte definttief

Q3-2014

03 2014

Start opstellen Aanbestedings

Q4-2014

Q4-2014

Marfctconsultatie

Q1-2015

Q1-201S

Afronden Aanbestedinosdossler

Q2-2015

Q3-2015

Industry Day

02 2015

03 2015

Ciaimscan, Kad 95%, Gate Review

Q3-2015

Q4-201S

Besluit tot 8ant>estedlng

03-2015

03-2015

Aanbesteding

03-2015Q2-2016

Q1-2016-> Q2-2017

dossier

gunning^'

De projectorganisatie RLR heeft niet de berwdlgde mankracht om het gehele
aant>e$tedlngsdossier zelf op te steHen. en naar verwachting zal ook RWS <09 mar>kracht niet op
korte termijn vrij kunnen spelen. Voorgesteld wordt cm delen van het aanbestedingsdossier uit te
besteden.

"
op oon latecCsfaie van 3 maanden en een IneehrijvingsfeM van 6 maanden. De concurrentie
gerichte diaktog woidt aanbevolen, maar is nog niet in de plenning opgenomen. Indien een oonomnSegerlchle
di^oog wordt gevolgd wordt de aanbesteding met ca. S meenden verlengd.
InkoopsSalsgit ResNuiJe RiintsndRoute
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9 Bijlagen
Bijlage 1: Overzicht projectconsultaties
Overzicht geconsutteerden:
Mw. G. Smid-Marsman (directeur Ruimte en Mobiliteit PZH)
Dhr. A. Driesprong (directeur Netwerkontwikkeiing RWS West-NedertarKi Zuid)
Dhr. J. Hendriks (opdrachtgever Infrastructuur PZH)
Dhr. R. Mol (directeur inkoop- en Contractmanagement RWS 6P0)
Dhr. M. Uyl (afdelingshoofd Inkoop- en Contractmanagement RWS PPG).
Dhr. H. Driesse (programmamanager RLR)
Dhr. J. Ptoeger (programmanager PZH. afdeling mobiliteit en milieu)
Dhr. K. Schaafsma (hoofd bureau bereikbaarheid PZH)
Dhr. Veensba (provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit PZH)
Mevr. W. Dekker (directeur Netwerk Management RWS West-Nedertand Zuid)
Dhr. Valkhof (afdelingshoofd District Noord van RWS West-f^ededand Zuid)
Dhr. Kort (bureau inkoop PZH)
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Bijlage 2: Afgestemd vormgevlngskader
Hel hoofdcontract van de RljnlandRoute zal met behulp van een Qeintegreerde contract worden
gerealiseerd. Dit betekent dat -uiteraard binnen de gestelde kaders- het daadwer1(eli|ke
ontwerpproces van de weg et cetera op basis van een programma van functionele eisen
(^rijksbeleid) plaatsvindt bij de opdrachtnemer van het geïntegreerde contract
Dit betekent dat het op te lossen probleem / de Ie bereiken sibiatie In functior>ele termen
t>eschreven wordt en niet door bijvooitieeid:
•

•

een oplossing voor te schrijven (NB Het ontwerp in het kader van de (0)PIP / (0)TB mer
procedure Is om vat te krijgen op het (0)PIP f (0)TB's. Het PIP / TB geeft
geconditioneerd het ruimtebeslag weer waarbinnen de / een oplossing gemaakt moet
worden. Het PIP / TB is niet de oplossing die per se gemaakt moet worden laat staan per
se zo. Mede door de flexibiilteltsbepalingen geeft het Juist een "tube" / een bandbreedte
waarbinnen een evenwichtige optossing gezocht moet wordM).
kwaliteit van in te zetten mensen voor te schrijven (dat Is geen garantie. Er z^n slechts
weinig goede ontwerpers / architecten (en afgezien daarvan: welke maatlat daarvoor te
hanteren?)).

Om te bewerkstelligen dat bij zo'n geïntegreerd contract de vormgeving van geluidschermen,
kunstwerken e.d. de kwaliteit krijgt die de opdrachtgever graag wil hebben (dus zonder de
oplossing nrtee te geven, de kwaliteit van de in Ie zett^ mensen voor te schrijven, te dicteren dat
het ontwerp het fiat van OG behoeft zonder de daaraan ten grondslag liggende criteria vooraf
mee te geven) Is het verstandig om een vormgevingsdocument op te stellen dat voor de ON bij
het vormgeven van de objecten het kad«' vormt (eis in pve derhalve dat ON aantoonbaar maakt
dat het ontwerp aantoonbaar voldoet aan het meegegeven kader).
Het vormgevingskader geeft, gebaseerd op (een analyse en) een visie, de ambities, de
uitgangspunten en eisen t.a.v. de ruimtelijke kwaliteit en vormgeving en kan beschouwd worden
als het Esthetisch Programma van Eisen. Het document Is desrtoods voorzien van voorbeelden
van een goede of juist slechte vormgeving (zolang die voortwelden maar een bepaald aspect
uitvergroten en niet Integraal over genomen kunnen worden). En, als er wel an^es / wensen
zijn die gezien flnandéie consequenties op voortiand niet In eisen worden omgezet: een aanzet
voor het eventueel in de EM\^ op te nenwn wenaen m.b.L vormgeving.
Uiteraard Is dit document met de visie etc. af te stemmen met de wetstandsoommissie en is
expliciet met de gemeente af te spreken dat bij twt beoordelen van de bouwvergunning het
document met de visie etc. het beoordelingskader vormt.
Binr>en dit raamwerk (en uiteraard de andere kaders die slaan op andere aspecter\) wH de
Opdrachtgever zo veel mogelijk ontwerpvrijheid aan de marktpartijen bieden om daarmee waar
mogelijk creativiteit en efficièntie uit de marlet te halen voor het realiseren van een complex
project als RljnlandRoute.
Een nadeel van geïntegreerde contracten is dat er vóór aanbesteding geen ontwerp beschikbaar
is. dat voldoende ver is uitgewertd om overleg te voeren met de welstandscommissie en de
beiKKligde bouwvergunningen aan te vragen. Door afgevaardigden van de welstand te betrekken
bij hel opstelien van het vormgevingskader wordt m een vroeg stadium draagvlak gecredord b|
de omgevingspartijen.
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Door met de betreffende 9emeente(s) af te spreken dal dit kader door de gemeentelflke
welstand^^ als toetskader wordt g^witeerd t>ij het beoordelen van bouwvergunningsaanvragen
en deze afspraak expliciet te communiceren met de gegadigde aannemers van het geïnte^eerde
contract wordt het voor de opdrachtnemer van het geïntegreerde contract geen black box maar
weet die opdrachtnemer dat, zolang de uitwerking voldoet aan / valt binnen het gestekte kader
(en uiteraard de te verstrekken Info «Hnpleet is, het ontwerp ook voldoet aan het Bouwt>eslult en
veiligheid voor de omgeving et cetera), de aangevraagde bouwvergunning verstrekt wordt
Bovenstaande is bij RWS thans standaard aanpak. Bij een RWS project als SAA (Schiphol
Amsterdam Almere) is op de hierboven beschreven wijze gewerkt^ en heeft de gemeente
Amsterdam ingestemd met deze wericwijze en de geproduceerde documenten.
De vormgevingsvisie richt zich op de kunstwerken, geluldschermen. bedleningsgetxauw tunnel
e.d. en kan. samen met het landschapsplan -wordt in kader van de OPIP/OTB's opgesteldgezien worden als een deeluitwerking van de niimtelijke kwaliteit / ruimtelijke inrichting.
Met de ruimteli^e inrichting / nilmteli^e kwaliteit, en uiteraard allerlei ter zake doende
beleidsstukken als vertrekpunt dient de vormgeving nader vertxjzonderd te worden zoals
hierboven aangegeven.

"

**

De welstandscommissies kunnen hierbij ondersteuning kr^en vanuit de FederaBe Welstand ((tt(M124S64),
Deze heeft een adviserend kwaMeitalaefn auto enetwegen berroemd en een eubeitBe regellnQ ingesteld voor
gemeenten die hun welrtandabeleid of ruimta^ke twMd uilbreidan met een speciale pariyief over de
kwaliteit van de snelweg en zijr omgeving.
Bi| SAA Is. met in achtneming ven het 1B. een Maeterplan met uftgangspunton / spelmgeis opgesteld an
vervolgens voor de onderscheidende delen van SAA een AmbltiedocumenL De ambltedocumenlen geven,
gebaseerd op (een enalyee en) een visie, de uAgwigspuntan en eisen t.a.v. de rulmtoUke kwaWeit en
vormgeving en kunrten beschouwd worden als het Esthetis^ Programme van Eisen.
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Bijlage 3; Kader publieksgeiicht werken
Om optimaal gabruik te maken van de innovatie en tonnis van mafklpaft^ zal ruhnle in de
aanbestedingsdocunwnten worden geboden. Het project (ontwerp en bouwfesering) wordt
daarom niet door de opdrachtgever In detail uitgewerkt, maar wordt op basis van een programma
van eisen met een geïntegreerd contract uitgevraagd.
Dat betekent dat OG niet vooraf een uitgewertd ontwerp / tx>tiwfaserfng kan overieggen
waarop de diverse betrokken partijen kurmen reageren.
Zo'n geïntegreerd contract betekent echter niet dat OG geen oog heeft voor de belangen van
partijen. Integendeell
Binnen het contract wordt omschreven welke 'hinderruimte' er is voor de aannemer (eis) en op
welke wijze extra kwaliteit wordt beloond (EMVI);
• OG verzamelt deze informatie en vormt kader voor ON, die uiteindelijk binnen dit kader
het definitieve ontwerp gaat maken, de bouwwijze / -fasering bepaalt en de uitvoering
realiseert;
• die Informatie kan dan niet specifiek op een gedetailleerd plan toegesneden verwoord
worden maar meer als in fimctionele I beleidsmatige zin (randvoorwaarden, geboden,
vertmden).
Een deel van de benodigde gegevens wordt in kader van de lopende Ingenieursopdracht
verzameld.
Het opstallen van het kader met doelen, geboden, verboden. rarKivoorwaarden e.d. (inclusief te
volgen procedures) ten aanzien van beschikbaarheid van furtdias en de hinder als gevolg ven de
bouw van het project RIJniandRoute en inclusief specifieke eisen die In sommige gevallen (o.a.
werken aan het spoor) aan uitvoerer>de organisaties worden gesteld, is recent door de
projectorganisatie ter hartd ger>omen.
Ook het opstellen van een meetinstrument (breder dan een voertuigvertiesuren model daar ook
hinder voor langzaam verkeer en de omgeving gekwantificeerd moet worden) om de (In de
aant>estedlng door gegadigden aangeboden hinder (resultante van de gekozen bouwmathodidc
en fasering, de daarbij behorende planning en eventuele mitigerende maatregelen) te kunnen
nfwten / waarderen hoort hiertoe.
Het opgestelde kader met meetinstrument afstemmen met de diverse belartghebbende partijen
en vastleggen In bestuursovereenkomsten.
Partlan zijn:
• wegbeheerder van de te veitMMwen wegdelen: distrtct van RWS re8pectievel||k van PZH;
• gemeenten waart^rmen de te (ver)bouwen infra valt Lakten, Katwijk. Voorschoten,
Wassenaar en Oegstgeest
• beheerders van kruisende Infira:
O Spoorlijn: ProRait
O VUet en Rijn en Meerburger Watering: PZH
O Waterkeringen: Hoogheemraadschap
• OV bedrijven
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Advies
Aan:

Ambta^ke stuurgroep Rfnlandroute

Van:

TendertxMrd RijnlandRoute

Datum:

20 oktober 2014

Betreft

Advies DBM contract RjjnlandRoute

Status:

DafMtiaf

1. Inleiding
Op 20 juni Jl. heefi de Tenderboerd RIJnlendRouto (RLR) een advies uitgebracht aan de
ambtelijke stuurgroep RLR over de hoofd^nen van de irUcoopstrstegie. Ten aanzien van de
oontractvorm voor het A4/A44/tunneloontract heeft de tandert)oard destfds geadvlseeid om
de onderbouwing van hel wel of niet opnamen van de F-component^ verder uH te weilcen.
Op basis van dK advies ts de PPC herzien, waarin ook een DBM contract Is meegewogen.
Uit deze PPC bf^kt een meerwaarde van D6FM (3,8%) ten opzichte van DBM (2.6%)'. De
toegevoegde meetwaarxle van 1,2% weegt voor de opdrachtgever niet op tegen de
onbekendheid van provincie Zuid Holand met DBFM projecten, het feit dat provincie Zuid
Holland niet over de zelfde finanderingstedMeilBn bescNkt als Rfkswaterstaat, de wens van
de provincie om snel te starten met de aanbestodmg en overwegingen van Rijksweterstaat
<o.a
en netwartcmanagemant) om in dk geval af D6FM te zien.

yaaoL

Deze nadere afteeglng Is aan da Tenderboerd RfnlandioutB voorgelegd met de aAdeevraag
of aan DBM contract voor het RLR onderdeel A4/A44Aunnel een verantwoonle kauze la.
Da Tandarboard heeft daarovariO oktober 2014 het vdganda unanlama advies uttgabrachL
2. Advise
De Tenderboard bUjft positief over het meecontractaren van meerjarig onderhoud voor het
onderdeel tunneVA4/A44. De Tenderboard heeft dearbf de ahvaging van da opdrachtgever/
projectorganisatie om te kiezen voor een DBM^ontract In plaats van een DBFM bestudeerd
aan de hand van de geactualiseerde PPC, de toellchlsnde notitie van R|kswalarstaat an da
toelichting van het projectteam ter vergadering.
Op grond van de toelichting constateert de Tenderboard dat er voor het opnemen van een
DBM In de PPC nog geen eenduidige standaarden zyn an de uitkomst van de berekening
beduidand minder is gevaHdeerd dan voor aan DBFM of een D&C met losse M. Desondanks
vindt de Tenderboerd het verdedigt>aar op grond van de PPC en de nadere ondertiouwing
van het beskiit conclusies te trekken.
De Tenderboard steunt op grond van de gepresenteerde stukken en de nadere toeOchling
het besluit van de opdrachtgaver om niet voor een DBFM, maar een DBM contract ta Mezen.
Overwegingan die een rol apeian om voor een geïntegreerd contract Inclusief ondertwud te
Mezen zijn:
- De benutting van de mogaigkheden van Ws-cycte (kostenjopMmallssties, dto
potentiaal In een DBM zktan;
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Voor het ontwerp, reaüsatfe en onderhoud van met name de verkoer^technteche •n tunneltechnische irwtalaBes wordt é6n part| (consortium) verantwoordelqk.
Hiermee ontstaat een directe verantwoordelijkheid bf de opdrachtnemer om ap
werk kwalitatief goed uk te voeren omdat h§ vervolgens zelf de vcfantwoordel|kheid
draagt voor minimaal een ruime ondeitKMxtoperiode en de eeists vervanging van da
maast kritische profectonderdeten (LCC).
Eventuele raakvlakrisico's voor de Opdrachtgever (zowel tunan virechllende
technische dIsdpHnes als tussen verschMende projectfnen) worden beheerst en
naergelegd bij de part| die deze het beste kan beheersen.

De Tertdertoard heeft kennis genomen van de redenen om de percentuele meenvaarde van
een DBFM contract niet de doorslag te laten geven bij de afweging met een D6M contract
De Tertdertioard vindt de afweging tussen meerwaarde erwrzijds en pragrrtatlsche en
strategischê overwegingen en risico's anderz^ds van voldoende kwaliteit Daarb| spelen de
(kwalitatieve) argumenten, het niet beschikbaar zijn van de finanderingsfaclltolten van hst
rijk voor provincie Zuid Holand, de invloed op het uitgezette tijdspad, de raeds aanwezige
deal flow van DBFM^ontracten b| Rfkswaterstaat de positionering in het netwerk en de
risico's die samenhangen met de uitkering, een doorslaggevende rol.
De TendertxMTd advlseett nadrukkel|k na te denken over Inoentives die de potentiate
meerwaarde van het gebrufc van een OBM contract kunnen effsdueren. Aangezien er tet op
heden slechts beperkte ervaring is opgedaan met een LHé cycte-benadering met DBM
contracten. Is het in het bijzonder e»sentieel om prflckels te ontwMceten die meerwaorde van
het toevoegen van de M zichtbaar maken, spedftek nu de F-component die dR o.a. mogeHjk
maakt U| DBFM contracten ontbreekt. De TafKterboard adviseert daarom op korte term^ da
votgande aspecten uit te werken;
> De mogekjlrheden m.b.t finafKieie prlkkeis in het contract, o.a.
O Betaalregime in M-periode
O BescNkbearheid-en tiescNkbaartieidsvergoedingen
O Bank> c.q. uRvoeringsgarantie
Q Bonussen/ntelussen
• Prikkels die door middel van de gunning vla economisch meest voordelige
inschrijving (EPikVl) zijn te realiseren.
- In Interactie met de markt na te gaan wekte prikkels het meest effectief kunnen z^n,
o.a. vla:
O MarktcorouHatle vooraf
O Dteloogfasan t^dena de aanbastodlng
De Tendertioerd adviseert te kpcen naar ervartng die bQ andere prajectan is opgedaan met
het Inbouwen van prikkels (blvoorbeeld reoente DBM-projecten als Keteterug of rond
beschikbaartwid bi) de Lendekjk tunnebeglBseur). De Tenderboaid vraagt het project de
prikkels oen volgende keer aan de hand van concrete voorteelden met clfers te bespreken.
3.

Vervolgodvtoe

Het volgende advtesmomsnt van de Tenderboerd staat gapland eind novamfaar 2014.
Aapacten waar dan advies over kan worden gegeven z|n OM.:
• EMVI-crtterte en wsglngsprtncipe.
• (Financiete) prikkels in DBM oonIracL
Met vrtendeiyke groeten,
RIntandRouta,

Vomziysf^lhdertoard R|nlandRoute
MMM T«ndirtetrt ResMAoHe 20 ckkiter 2014
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