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De fietstunnel onder de Henri Dunantlaan; verslag van 

bevindingen opgedaan tijdens de proces-audit. 

 

1. Inleiding 

Het ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren van de bouw van een fietstunnel onder de Henri 

Dunantlaan heeft in de periode 2005 – 2008 plaatsgevonden. Medio 2008 bleek dat de voltooiing 

van dit project niet binnen het door de gemeenteraad vastgestelde krediet kon plaatsvinden. 

Tevens werd aangekondigd dat de totale oplevering van het project verschoven werd naar 

februari 2009. Volgens de meest recente berichten zal de voltooiing nu in het tweede kwartaal van 

2009 zijn beslag krijgen. Er is dus sprake van meerkosten en vertraging in de oplevering. Het 

college heeft bij monde van de projectwethouder (= wethouder verantwoordelijk voor programma 

bereikbaarheid) de raad hierover vertrouwelijk geïnformeerd. Daarbij heeft de wethouder 

mededeling gedaan van een door het college in te stellen onderzoek naar de gang van zaken bij 

dit project en daarbij de oorzaken van de overschrijding op te sporen en aanbevelingen te doen 

om herhaling te voorkomen. De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt aan de concerncontroller. 

 

2. Aanpak van het onderzoek 

De opdracht is het maken van een analyse van de ontstane situatie en verbeter- en dus 

leerpunten op te sporen om in de toekomst dergelijke zaken te voorkomen. Gelet op dit doel is 

gekozen voor een proces-audit. Bij een dergelijke audit staan de rollen die functionarissen 

toebedeeld hebben gekregen en de wijze waarop ze die tijdens het project invullen centraal. Het 

gaat hierbij zowel om het handelen binnen gestelde kaders maar ook om het handelen op grond 

van kennis en vaardigheden en gerichtheid op het gedefinieerde resultaat. Kortom, de in het 

proces gezette stappen staan centraal en niet het uiteindelijke resultaat en de te bereiken 

maatschappelijke effecten van het project.  

Het onderzoek is uitgevoerd door een team bestaande uit meerdere disciplines: kennis van 

administratieve organisatie, interne controle en projectbeheersing en informatievoorziening 

daarover (concerncontrol) en kennis van infrastructureel projectmanagement, besteksvorming, 

civieltechnische expertise. Na een korte selectieprocedure is deze rol toebedeeld aan ARCADIS 

te Amersfoort.  

Het onderzoek heeft in een doorlooptijd van zes weken plaats gevonden. Zeer veel documenten 

zijn geraadpleegd en met zeer veel functionarissen binnen en buiten de projectorganisatie 

(waaronder ook het ingenieursbureau Witteveen+Bos) zijn uitvoerige gesprekken gevoerd. Ook 

de projectwethouder is geïnterviewd. De betrokkenen hebben vooraf inzage gekregen in het 

feitenrelaas en hun opmerkingen zijn ofwel verwerkt ofwel beargumenteerd niet verwerkt. De 

medewerking was zeer goed. Een volledige lijst van geïnterviewden is opgenomen in een bijlage. 
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3. Doelstelling, reikwijdte en normenkader 

De doelstelling van de audit is afgeleid van de opdracht van het college en behelst het inzichtelijk 

maken van de oorzaken van de in september 2008 bekend geworden situatie waarin het project 

zich bleek te vinden en het opsporen van verbeterpunten zodat dergelijke situaties in de toekomst 

voorkomen kunnen worden. Het doel van de audit is niet om een definitieve uitspraak te doen 

over het benodigde extra krediet om het werk te voltooien. Dit kan ook niet om dat er nog volop 

overleg is over diverse posten met de aannemer en het werk ook nog niet is afgerond. De tijdens 

de uitvoering verzamelde gegevens hierover stellen wij ter hand aan de interim-projectleider. 

De reikwijdte van de audit betreft alle zogenaamde GOKIT-aspecten in het project. GOKIT staat 

voor alle project-stuurmiddelen: Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Tijd. Hierbij zijn alle 

projectfasen aan de orde: planvorming, planuitwerking, besteksvorming, aanbesteding(en), 

uitvoering van de werken, nazorg. 

 Geld: budgettair kader, budgettair beheer, verantwoordelijkheid voor totale kosten versus 

totale projectbudget, bewaken kosten van het werk ten opzichte van aanneemsom(men). 

  Organisatie: projectmatig werken, rollen daarbij, bestuurlijk – ambtelijk samenspel, 

samenspel met de omgeving, samenwerking met externe partners in het project (vooral 

het ingenieursbureau en de geselecteerde uitvoerders). 

 Kwaliteit: werkprocessen, procedures, instructies, interne controle, bevoegdheden & 

kwaliteit bestek / kwaliteit advies. 

 Informatie: beslissingsondersteuning, interne en externe communicatie, informatie binnen 

het project, bestuurlijke informatie. 

 Tijd: planning, bijsturing, mijlpalen. 

De volgorde waarin we deze aspecten beschrijven is: Organisatie, Tijd, Kwaliteit, Geld, Informatie.  

Om de bevindingen te kunnen beoordelen is het van belang een normenkader te hebben. Binnen 

de wereld van openbare werken bestaan diverse landelijk normen die regels bevatten hoe 

opdrachtgever en aannemer met elkaar om dienen te gaan. Wij noemen met name 

aanbestedings- en administratievoorwaarden. Het normenkader bestaat verder uit: het projectplan 

(2006), wettelijk en gemeentelijk aanbestedingsbeleid (“Fair play, fair price”), mandateringsregels, 

regels met betrekking tot projectmatig werken (handboek uit 2000), regels voor het 

budgethouderschap en regels en gedragslijnen hoe om te gaan met rapportageverplichtingen. Al 

deze regelgeving was tijdens de looptijd van het project van kracht, zij het dat benamingen van 

functiehouders door de reorganisatie wijzigden. Voor een objectief beeld dient de 

projectorganisatie te worden geplaatst in de context van de gemeente in de jaren 2005 – 2008. In 

2006 is de gemeente gereorganiseerd. In 2007 ging de nieuwe organisatie van start. 

Naast de genoemde GOKIT-aspecten spelen in dit project de technische aspecten een 

belangrijke rol. Hier worden aparte paragrafen aan gewijd. Het meer op het technische proces 

georiënteerde deel is verzorgd door ARCADIS. Het gaat hier vooral om de kwaliteit van de 

projectdefinitie, de ramingen, het bestek en de planning. De rapportage op deze vragen is 

vervlochten in de paragrafen over de aspecten Kwaliteit en Tijd. 

 

 

  



6 

 

4. Bevindingen 

Allereerst een algemene opmerking. De dossiervorming is gebrekkig en de status van diverse 

documenten mede daardoor niet vast te stellen. Door de aannemer ondertekende en door de 

directie bekrachtigde planningen hebben wij niet aangetroffen. Ook het officiële bestek bevond 

zich niet in het dossier. Dit bleek wel aanwezig te zijn in de directiekeet. Wij hebben de 

organisatie aangeraden de dossiervorming snel te verbeteren. 

Op de cijfers is geen accountantscontrole toegepast. Vertrekpunt voor de cijfermatige beoordeling 

is de (vertrouwelijke) memo ten behoeve van het College van 22 september 2008 van de 

projectleider samen met de senior-adviseur van unitcontrol waarin de belangrijkste oorzaken van 

de overschrijdingen worden beschreven. Daarnaast hebben wij ons gebaseerd op de 

administratie van de directievoerder. Voor het doel van dit onderzoek achten wij een en ander 

toereikend.  

 

4.1 Organisatie 

4.1.1  Opzet 

Het project is een uitvoeringsproject volgens de definitie van het handboek projectmatig werken 

van de gemeente. Een uitvoeringsproject blijft binnen een organisatorische eenheid van de 

gemeente maar kent wel strikte scheiding tussen interne opdrachtgever en interne 

opdrachtnemer. Dit was hier het geval. De opdrachtgevende rol lag in de oude organisatie bij de 

sector Ruimte, Milieu en Wonen, afdeling Verkeer en Vervoer en de opdrachtnemende rol bij het 

Expertisecentrum van de sector Gemeentewerken. In de nieuwe organisatie ligt de 

opdrachtgevende rol bij de programmamanager bereikbaarheid vanuit het team Ruimte en 

Economie. De opdrachtnemende rol ligt bij het Expertisecentrum.  

In het projectplan van mei 2006 is het volgende opgenomen over de organisatie:  

De ambtelijke opdrachtgever schakelt het  Expertisecentrum in door middel van een duidelijke 

opdrachtformulering waarop het expertisecentrum een aanbieding kan schrijven. De inbreng van 

het Expertisecentrum wordt gecoördineerd en georganiseerd door een projectleider. De 

opdrachtgever kan ook op eigen initiatief externe partijen inschakelen in de definitie-, ontwerp- en 

realisatiefase. Verder vervult hij in de realisatiefase de functie van opdrachtgever aan de 

aannemers in de zin van de UAV ‟89. Er werd ook de functie van directievoerder UAV genoemd 

maar deze werd niet uitgewerkt. Wel werd opgemerkt dat tijdens de uitvoering de directie UAV zal 

worden gemandateerd voor de aanneemsom.  

Verder werd bepaald: 

 Elke fase in het project begint en eindigt met goedkeuring van de opdrachtgever. 

 Aan het eind van elke fase zal door het expertisecentrum een risicoanalyse worden 

geleverd. 

  Aan het eind van elke fase zal door het expertisecentrum een (bijgestelde) planning 

geleverd worden. 

 Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 

  Alle geproduceerde stukken ondergaan kwaliteitscontrole vanuit het expertisecentrum; 

het bestek wordt geaccordeerd door de projectleider (paraaf). 

  Er komt vier-wekelijkse voortgangsrapportage op alle  GOKIT-aspecten. 
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Met betrekking tot de te leveren producten was een scala van producten opgenomen. Deze 

worden hier niet opgesomd. In een latere fase is besloten om een groot deel van de op te leveren 

producten te laten verzorgen door het externe ingenieursbureau. De reden hiervoor was het niet 

beschikbaar zijn binnen de gemeente van inhoudelijke kennis op het gebied van tunnelbouw en 

folieconstructies. 

De kosten van engineering, administratie en toezicht werden op dat moment geschat op 310.000 

euro over de gehele periode mei 2006 – april 2008. Dit bedrag was exclusief externe 

advieskosten. Er werd opgemerkt dat de kosten van het opstellen van het “tunnelbestek” niet 

waren begroot (rapporteur: deze omissie is later nooit meer hersteld). 

Er was een risicoanalyse en een planning toegevoegd. De risicoanalyse legde veel nadruk op 

afstemmingsperikelen (zowel in- als extern) maar kenschetste de kans op technische problemen 

bij de uitvoering als laag. De planning was:  

  Definitiefase mei – september 2006. 

  Ontwerpfase september - december 2006 

  Voorbereidingsfase januari – juli 2007 

  Realisatiefase augustus 2007 – maart 2008 

  Oplevering medio april 2008 

In oktober 2006 worden door het sectorhoofd van de toenmalige sector Gemeentewerken nog 

aanvullende richtlijnen verstrekt. Aan de opdracht(en) die het Expertisecentrum aanneemt, dienen 

door beide partijen goedgekeurde offertes ten grondslag te liggen, de projectleider van het 

expertisecentrum verzorgt de aansturing en de (financiële) bewaking, overschrijdingen worden zo 

spoedig mogelijk gemeld aan de opdrachtgever, zonodig wordt de opdracht bijgesteld, geen 

schaduwboekhouding. Voorts bepaalde het sectorhoofd: de projectleider van het 

Expertisecentrum verzorgt geen financiële bewaking van elementen/posten die niet tot de 

opdracht behoren, daar is de opdrachtgever zelf voor verantwoordelijk en beschikt hij over een 

financieel consulent. 

In maart 2007 zijn de rollen in het kader van de nieuwe organisatie opnieuw vastgesteld en 

toebedeeld. Hieraan ligt ten grondslag een opdrachtdocument van de programmamanager 

bereikbaarheid aan het Expertisecentrum. De opdracht is het opleveren van een gegund bestek 

en een start van de aanbesteding per december 2007 (rapporteur: dit is een beperktere 

omschrijving dan de omschrijving in het projectplan). De uitkomst van de risicoanalyse is op dat 

moment middelhoog, vooral vanwege subsidiestapeling, nog geen definitief dekkingsbesluit, 

relatie met de Amstellaan en de noodzaak van een bereikbaar ziekenhuis en doorstroming over 

het Hanzetracé. Verder is de afspraak herbevestigd dat de programmamanager budgethouder is 

en de projectleider de budgetten beheert.  

Eind 2007 worden voor de duur van de realisatiefase twee rollen toegevoegd: een directievoerder 

en een back-office adviesrol. Hier gaat een discussie over alternatieven aan vooraf. Het externe 

ingenieursbureau stelt voor de directievoering en het toezicht bij de ontwerpende partij neer te 

leggen, dus bij Witteveen+Bos. De gemeente geeft echter de voorkeur aan een andere keuze. Er 

wordt een aparte directievoerder met een aan hem gekoppelde toezichthouder aangesteld. Deze 

taken worden toebedeeld  aan twee externen die al meerdere jaren voor de gemeente dergelijke 

diensten verrichten. Gegeven deze situatie heeft Witteveen+Bos voorgesteld om tijdens de 

uitvoering back-office-werkzaamheden te verrichten, waarbij – uitsluitend op verzoek van de 

directievoerder - adviezen worden verzorgd en ondersteuning wordt geboden. De gemeente heeft 

een hierop gebaseerde offerte van Witteveen+Bos geaccepteerd.  
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Niet beschreven in de stukken maar wel in opzet meegenomen is de rol van een senior-adviseur 

van het bureau unitcontrol die de programmamanager ondersteunt bij diens budgethouderschap. 

De projectleider van het Expertisecentrum moet ondersteuning zoeken bij de projectsecretaris. 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste partijen met betrekking tot het project en hun rol 

daarin: 

 

4.1.2  Beoordeling 

De organisatorische opzet was in de fasen voorafgaande aan de uitvoering voldoende tot goed. 

De beschreven opzet heeft tot het moment van het ontstaan van tijdsdruk ook zo gefunctioneerd. 

Vanaf de fase dat het Voorlopig Ontwerp moest worden uitgewerkt in een Definitief Ontwerp met 

kostenraming en planning ontstaat tijdsdruk. De volgende in de opzet van de organisatie wel 

voorziene zaken kwamen niet voldoende meer aan bod: 

 Risico-analyses, op te leveren door het Expertisecentrum aan het eind van elke fase:  

 

o een bijgestelde risico-analyse bij het DO en bij de start van de realisatie hebben 

wij niet aangetroffen. In de bijgestelde opdracht van de programmamanager aan 

het Expertisecentrum werd het project echter wel degelijk als “middelhoog” qua 

risico ingeschat, hoger dan voorheen 

. 

 Afspraken worden schriftelijk vastgelegd:  

 

o het mandaat van de directievoerder UAV is niet schriftelijk vastgelegd; de 

afspraak om de directie UAV te mandateren voor de aanneemsom is in de 

praktijk wel zo uitgevoerd. 

o er waren geen schriftelijke afspraken op welke wijze de budgethouder zou 

worden geconsulteerd inzake meerkosten van het werk. 

o het besluit van de programmamanager om zijn volledige financiële mandaat voor 

het project te ondermandateren aan de projectleider is niet ondertekend 

 

 

Project 

Fietstunnel 

Dunantlaan  

Witteveen + 
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 Schetsen 

 VO / DO 

 Bestek 

 Aanbesteden 

 Back-office 

 Milieutzt 
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 Realiseren bestek 
HERO Folie BV 

(onder-aannemer) 

 Aanbrengen folie 

 Gemeente Deventer  

 Vaststellen VO, DO, 

projectscope, budget 

 Sociale veiligheid en 

verlichting 

 Omgevingsmanagement 

 Projectmanagement 

 Verleggen kabels en 

leidingen 

 Saneringsonderzoek en 

 organisatie sanering 

 Groenvoorzieningen 

 Verkeersmaatregelen 

 Directievoering 



9 

 

 

 Alle geproduceerde stukken (rapporteur: dus ook van derden) ondergaan 

kwaliteitscontrole en het bestek wordt geaccordeerd door de projectleider van het 

Expertisecentrum: 

 

o dergelijke controles zijn niet aangetroffen.  

 

 Vier-wekelijkse GOKIT-rapportages van projectleider aan programmamanager: 

 

o de rapportages verkregen een frequentie van eens per zes weken. 

 

In de uitvoeringsfase komt Witteveen+Bos op eigen voorstel in een back-officerol. Hoewel de rol 

op afstand en afroep vanuit de directievoerder was gedacht, namen experts van Witteveen+Bos 

regelmatig ook deel aan bouwvergaderingen. Door de lange lijnen, enerzijds een aannemer die 

(herhaaldelijk) traag is in het leveren van correcte tekeningen en plannen, anderzijds lange 

afstemmingsprocedures binnen/tussen gemeente en Witteveen+Bos, duurt het in een aantal 

gevallen lang voordat de directie goedkeuringsbesluiten kon nemen en de aannemer aan het 

uitvoeren kon.  

De constructie waarbij elke functionaris maar voor een deel van het project verantwoordelijk is, 

heeft samen met een aantal persoonlijke factoren ervoor gezorgd dat het projectteam niet als 

team opereerde en de aannemer eenduidig tegemoet trad. De constructie klopte theoretisch wel 

maar werkte in de praktijk niet goed. De rollen zijn zo versnipperd dat personen het geheel niet 

meer overzien en daar verantwoordelijkheid voor kunnen en willen dragen. Tijdens de audit is 

gebleken dat personen nadrukkelijk verwoorden wat hun rol niet inhoudt en veel minder ingaan op 

zaken die ze wel konden beïnvloeden.  

 

4.2 Tijd (planning) 

4.2.1 Schets van de gebeurtenissen en keuzemomenten 

In de voorbereidende fase (vooral in 2006) heeft de projectorganisatie veel nagedacht over een 

zodanige werkwijze dat de bouw van de tunnel zo min mogelijk verkeersoverlast zou geven. 

Uiteindelijk werd mede om deze reden gekozen voor een werkwijze waarbij in een kort tijdsbestek 

pre-fab-tunnelelementen zouden worden geplaatst en direct daarop aansluitend het kruispunt zou 

worden aangepakt. De planning was er in mei 2006 op gericht om het project in april 2008 te als 

geheel voltooien.  

De laatst gevonden planning in het dossier van de gemeente is die van 13 november 2006 (versie 

4 definitief); deze planning stelde vast dat de fietstunnel in maart 2008 kon worden opgeleverd.  

In februari 2007 werd er vanuit gegaan dat de besteksvoorbereiding in april 2007 zou starten. Er 

ontstonden vertragingen. Communicatietrajecten met omwonenden en procedures die men 

daarop aansluitend wilde doorlopen, waren hiervan de belangrijkste. Dit verschuiven van trajecten 

was overigens vanuit het Expertisecentrum ook al in de voortgangsrapportage van november 

2006 genoemd: “ Het tijdstip voor het vaststellen van het DO door de opdrachtgever wordt steeds 

later en dit is van invloed op voornamelijk de procedures welke pas vanaf een vastgesteld DO 

kunnen worden ingezet.” 
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Bij de aanbestedingsvoorbereiding in najaar 2007 werd nog steeds uitgegaan van complete 

oplevering ineens. Nu bij opening van het ziekenhuis eind augustus 2008. De organisatie had 

duidelijke en herhaalde signalen ontvangen dat deze datum zeer belangrijk was. Een andere als 

fataal ervaren termijn was het gunnen voor de datum van 1 januari 2008 in verband met de 

zekerstelling van toegezegde subsidie. Op 7 november 2007 is door Witteveen+Bos een 

projectplanning opgesteld ter verificatie of de einddatum van 1 september 2008 nog haalbaar 

was. Uitgangspunt voor deze planning was start van de uitvoering in week 2 van 2008. Binnen 

acht maanden moest alles gebeuren. Conclusie was dat dit kon. Er zijn hier bij de aanbesteding 

door de inschrijvers ook geen opmerkingen over gemaakt. Zelfs na drie maanden leek de 

opleverdatum nog haalbaar. 

De werkzaamheden die de nutsbedrijven in opdracht van de gemeente moesten verrichten 

werden in het najaar van 2007 doorgesproken in een coördinatieoverleg onder leiding van de 

projectleider. Het op een lijn krijgen van de diverse bedrijven die kabels en leidingen in de 

ondergrond (bleken te) hebben is zeer tijdrovend geweest. Het leeuwendeel van de 

werkzaamheden van de aannemer moest dus in de periode april – augustus 2008 plaatsvinden.  

Het bestek ging uit van oplevering ineens met een duidelijke fasering in de werkzaamheden. Eerst 

zouden de toeritten worden gemaakt en vervolgens zouden de pre-fab-tunnelelementen worden 

geplaatst. Deze volgorde van bouwen heeft volgens Witteveen+Bos uitvoeringsvoordelen in tijd, 

geld en kwaliteit. Er stroomt bijvoorbeeld geen water in de tunnel. 

De aannemer diende direct na gunning een planning in te leveren. De directie UAV dient deze 

goed te keuren. Wij hebben deze planning niet kunnen achterhalen. Deze was ook al snel niet 

meer relevant. In april heeft de aannemer na lang aandringen door de directie UAV een 

gewijzigde werkplanning ingediend, waarbij werd uitgegaan van werkdagen van 10 uur en slechts 

drie onwerkbare dagen. Deze planning sloot op de datum van 1 september. Een aantal 

werkzaamheden werd naar voren gehaald, andere werden naar achteren geschoven. Deze 

werkplanning is volgens de directievoerder geen reden voor meerkosten geweest.  

De folieproblematiek en de ook na de bodemsanering niet helemaal uit te sluiten aanwezigheid 

van chemisch afval heeft geleid tot substantiële vertragingen en wijziging in de bouwfasering. In 

de visie van de aannemer was een langdurige proef om de chemische resistentie van de 1,00 mm 

folie te testen noodzakelijk. De gemeente zag zich genoodzaakt in de voorstellen van de 

aannemer mee te gaan, omdat anders de 10-jaars garantie op waterdichtheid zou worden 

verspeeld. Om geen verdere vertraging te krijgen is ervoor gekozen om de bouwvolgorde om te 

draaien en de tunnel onafhankelijk van de toeritten te plaatsen om zo de verkeersdoorstroming te 

waarborgen. Deze fase is nu gerealiseerd. De toeritten zijn niet af en er is water in de tunnel 

gestroomd. Onduidelijk is wie de kostengevolgen van deze wijziging draagt. 

Door het uitlopen van de werkzaamheden na 1 september ontstaan veel extra kosten. 

Bijvoorbeeld het in stand houden van de bouwplaats en toezicht daarop. Het is ons niet duidelijk 

wat daarover is afgesproken.  

4.2.2 Beoordeling 

Op het aspect Tijd is vanaf de fase van voorbereiding van het feitelijke werk krachtig gestuurd. 

Het langer duren dan gepland van de voorbereidende fasen heeft de uitvoering wel onder druk 

gezet. De variantenstudie en de communicatie met omwonenden, belanghebbenden en de 

sociale veiligheidsaspecten vergden veel tijd. Voor het voorbereiden van de uitvoering is een 

uitgekristalliseerd DO nodig. Dit kwam er in september 2007. De planning van najaar 2007 was 

ambitieus maar haalbaar, ook na een check hierop en er werd voor getekend, ook vanuit de 

aannemer bij gunning. Vertragingen ontstonden door de aangetroffen bodemverontreiniging in 

samenhang met de problematiek van kabels en leidingen. In april lag er een planning om het 
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volledige werk nog steeds op de beloofde datum zonder meerkosten op te leveren. De daarop 

volgende vertraging van de oplevering is toe te schrijven aan de foliediscussie en de door partijen 

gemaakte keuzes hierbij. Toen vertragingen niet meer te verkomen waren, is alle aandacht 

uitgegaan naar de oplevering van het kruispunt. De keuze is gemaakt om eerst de 

tunnelelementen te plaatsen en later de toeritten af te maken. Dit is een verstandige keuze 

geweest maar heeft naar waarschijnlijkheid wel kostengevolgen. 

Het sturen op de factor Tijd is wel ten nadele gegaan van zorgvuldigheid. Zie hiervoor verder de 

paragraaf over Kwaliteit, vooral onderdeel aanbesteden. 

 

 

4.3 Kwaliteit 
 

4.3.1 Aanbestedingsprocessen 

Binnen het project waren diverse externen belast met deelopdrachten in voorbereiding, advies en 

uiteraard de uitvoering. Binnen de gemeente gelden hiervoor aanbesteding- en inkoopregels. 

Deze zijn vastgelegd in de nota “Fair play fair price”.  

4.3.1.1 Externe diensten 

Het grootste cluster aan dienstverleningsopdrachten betreft opdrachten aan het ingenieursbureau 

Witteveen+Bos. Dit bureau was al aan de voorkant in het project betrokken geraakt, omdat de 

gemeente vanaf 2005 aan de slag ging met de voorbereidingen en in het kader van de 

variantenstudie schetsontwerpen nodig had. In het projectplan is opgenomen dat de 

opdrachtgever van het project deze dienstverlening wil continueren. Witteveen+ Bos heeft in de 

periode 2006 – 2008 dan ook diverse vervolgopdrachten gekregen, deze opdrachten waren 

doorgaans gebaseerd op een door het bureau ingediende offerte welke de gemeente dan – 

meestal ongewijzigd – overnam en bekrachtigde door middel van een bevestigingsbrief. In 

totaliteit gaat de waarde van de aan Witteveen+ Bos verleende opdrachten het bedrag van de 

Europese drempel voor diensten (ongeveer 210.000 euro) te boven. Wij hebben niet juridisch 

getoetst of deze opdrachten voor het toetsen aan het drempelbedrag dienen te worden 

samengevoegd. Het lijkt ons wel aannemelijk. Wel hebben wij vastgesteld dat in het project de 

potentiële aanbestedingsplicht niet is verkend. Een advies om dit wel te doen en hierbij een 

raming te betrekken van de kosten om tot een aanbestedingsgereed bestek te komen vanuit de 

toenmalige projectleider is op 7 december 2006 aan de opdrachtgever van het project (van de 

toenmalige afdeling Verkeer en vervoer van de eenheid Ruimte, milieu en wonen) overhandigd. 

Hierop is geen follow-up gekomen.  

Het milieukundig onderzoek is wel aanbesteed. Bureau TAUW heeft de opdracht gekregen voor 

het onderzoek en het opstellen van het saneringsplan. 

 

4.3.1.2 Het werk 

De aanbesteding van de uitvoering van het werk heeft plaats gevonden binnen het kader van het 

Aanbesteding Reglement Werken 2005. Volgens dit reglement zijn de vereisten geformuleerd en 

de wijze van gunning. Samen met het bestek wordt dit gepubliceerd; het betrof een openbare 

aanbesteding. Gekozen is voor een RAW-bestek, omdat de gemeente zich voor een harde 

deadline qua planning gesteld zag en vrij goed wist wat zij wilde. In het voortraject was een groot 
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aantal varianten bekeken en zijn afwegingen en keuzes gemaakt. Een aantal nog te regelen 

zaken zou buiten het bestek worden gehouden, met name de sociale veiligheid/aankleding en een 

groot deel van de verkeersvoorzieningen. Aan te besteden was dus een recht-toe-recht-aan werk. 

De keuze voor een RAW-bestek is dan niet gek. In opdracht van de gemeente heeft het 

ingenieursbureau een openbare aanbesteding verzorgd. 

 Op 24 oktober werd hierover het volgende tijdpad afgesproken (memo van 25 oktober 2007 van 

adviesbureau Witteveen en Bos aan gemeentelijk projectleider): 

datum Actie 

02  november Publiceren 

07  november bestek versturen 

21  november kans om inlichtingen te vragen 

28  november versturen nota van inlichtingen 

06  december Aanbesteding 

06  december voornemen tot gunning opstellen 

10  december indienen bewijsstukken 

13  december controle en aansluitend advies op toereikendheid bewijsmiddelen 

21  december Gunning 
 

In de genoemde memo van Witteveen+Bos aan de gemeentelijke projectleider van 25 oktober 

werd de volgende zin opgenomen: “ In afwijking van het advies van Witteveen en Bos brengt de 

gemeente Deventer het voornemen tot gunning uit voordat de bewijsmiddelen inzake 

inschrijvingsvereisten van de laagste aannemer gecontroleerd zijn. De gemeente is ervan op de 

hoogte dat dit problemen met zich mee kan brengen indien de laagste inschrijver niet aan de 

gestelde eisen voldoet.” Of dit memo binnen de projectorganisatie verder is besproken is niet 

bekend. Wel heeft de verantwoordelijke opdrachtgever ons meegedeeld de aanbesteding op 6 

december te hebben bijgewoond. De opdrachtgever meent desgevraagd dat het volledig en 

zorgvuldig doorlopen van de aanbestedingsprocedure een legitieme reden zou zijn om uitstel bij 

de subsidieverlener te vragen. Over de mogelijkheid om uitstel te vragen is niet gesproken. Dit 

gegeven was voor de projectleider ook minder relevant omdat hij alles op alles zette om de 

opleverdatum van 1 september 2008 veilig te stellen. 

Het gunningcriterium was “de economisch meest voordelige aanbieding gelet op de criteria 

laagste prijs voor het totaal en de uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen”. Hoewel 

de geciteerde passage uit het gepubliceerde aanbestedingsdocument anders suggereert, stond 

de prijsstelling centraal en zou er op basis van het criterium van de laagste prijs worden gegund. 

Uit de documenten en gesprekken is niet gebleken of in een eerder stadium gesproken is over de 

te volgen aanbestedingsstrategie en een bewuste keuze is gemaakt tussen de methode van 

economisch meest voordelige aanbieding en methode laagste prijs. Van belang is verder om te 

vermelden dat er voorwaarden aan de deelneming werden gesteld, waaronder zaken te 

rangschikken onder de categorie vakbekwaamheid. Een eis hierbij was: 

 Laatste vijf jaar zelf (aannemer of onderaannemer) ervaring te hebben opgedaan met het 

aanbrengen van een waterdichte folieconstructie met een aangesloten oppervlakte van 

tenminste 1.000 m2. 

De interpretatie van deze eis is zeer verschillend. Volgens Witteveen+Bos betreft het een 

inschrijvingsvereiste op basis waarvan de aannemer kan worden uitgesloten. In het bestek staat 

in deel 3 omschreven waar de aannemer of diens onderaannemer aan moet voldoen om kwaliteit 

te waarborgen. De onderaannemer dient gecertificeerd verlegger van de voorgeschreven folie te 
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zijn. De gemeentelijke projectleider is van oordeel dat de geformuleerde eis is opgenomen om bij 

aantoonbare ongeschiktheid van een inschrijver deze te kunnen uitsluiten.  

Op 7 december wordt de laagste inschrijver - de combinatie Van Spijker Infrabouw BV / Temmink 

Infra  BV met een aanneemsom van 3,15 mln euro -  door de gemeente schriftelijk geïnformeerd: 

 “ De ontvangen inschrijvingen zijn door ons in eerste instantie beoordeeld op de minimumeisen 

zoals die in bestek en nota van inlichtingen (…) staan vermeld. Hierna heeft een beoordeling op 

basis van de gunningcriteria plaatsgevonden. Alle inschrijvingen voldeden aan de minimumeisen. 

Omdat u eveneens voldoet aan het gunningcriterium van de laagste prijs zijn wij voornemens aan 

u het werk te gunnen. (…) Wij verzoeken u ons de gegevens, als bedoeld in het bestek onder 

paragraaf 0.04 lid 2 (rapporteur: dit zijn de genoemde voorwaarden voor deelneming) zo spoedig 

mogelijk te doen toekomen.” 

Krachtens jurisprudentie op het aanbestedingsrecht geldt vervolgens een redelijke termijn 

waarbinnen de potentiële winnaar van de aanbesteding de tijd heeft om alle bewijsstukken in te 

dienen die nodig zijn wil de opdrachtgever officieel en rechtmatig kunnen gunnen. Deze termijn is 

in de aanbesteding op 7 dagen gesteld. Op 13 december – dus binnen de tijdslimiet - heeft de 

potentiële winnaar stukken ingediend. Op 18 december rapporteert het ingenieursbureau hierover 

aan de gemeente. Het ingenieursbureau adviseert aan de gemeente: 

“ Na beoordeling van de bewijsstukken is gebleken dat de inschrijver hiermee nog niet 

onomstotelijk heeft aangetoond te voldoen aan alle in het bestek opgenomen 

inschrijvingsvereisten. Wij adviseren u pas tot gunning over te gaan indien de betreffende 

bewijsmiddelen zijn verstrekt. “ 

Een van de opmerkingen betrof het feit dat de combinatie van plan was als onderaannemer voor 

de folieconstructie de combinatie D.U.C. Diving BV – Hero Folie BV in te zetten. Er kon niet 

worden vastgesteld dat deze combinatie zelf ervaring had met het aanbrengen van waterdichte 

folie met een aaneengesloten oppervlakte van tenminste 1.000 m2 en er was niet alle informatie 

over referentieprojecten verstrekt. 

De projectleider volgde dit advies niet op. Hij is van oordeel dat de aannemer voldeed aan de 

gestelde minimumeisen en dat een afwijzing zou worden aangevochten op basis van niet-relevant 

geachte besteksvoorwaarden. Dit zou ernstige vertragingen geven. Verder betrok hij in zijn 

afweging dat de door de onderaannemer te verrichten folie-werkzaamheden zouden worden 

gecertificeerd door het onafhankelijke bureau Quality Service. De keuze van de onderaannemer 

ziet hij als een verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer.  

Binnen de gemeente bestaat de gedragsregel dat aanbestedingen boven de 100.000 euro tot aan 

de Europese grens weliswaar in mandaat kunnen worden geëffectueerd door directeuren en 

clustermanagers maar dat vooraf de wethouder wordt geïnformeerd en dat hij vervolgens kan 

bepalen of het college als geheel hierin moet worden betrokken. Op 18 december verzoekt de 

projectorganisatie de verantwoordelijke wethouder om officieel toestemming te geven voor het 

aangaan van de verplichting. Hierbij wordt de volgende informatie verstrekt: aanbestedingssom 

3,15 mln euro (hoogste 3,51 mln euro), laatste raming bestek 3,60 mln euro, goede ervaringen 

met Van Spijker Infrabouw BV vanuit realisatie van de onderdoorgang van de Zweedsestraat en 

tot slot: vanwege subsidie moet er in 2007 gegund zijn, er is haast. De wethouder antwoordt 

hierop akkoord te gaan als alles binnen de aanbestedingsregels valt. Direct daarop mailt de 

projectleider terug dat hij dit antwoord in dank aanvaardt en aan de slag gaat. Ons is niet 

gebleken dat de wethouder geïnformeerd werd over de nog uitstaande vraag om bewijslast door 

de aannemerscombinatie, zoals in het advies van het ingenieursbureau op 13 december 2007 

verwoord. Gelet op de mailwisseling zag de wethouder dan ook geen aanleiding om het college 

als geheel hierover te consulteren. 
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Op 20 december rapporteert de vanuit bureau unitcontrol aan het project verbonden senior-

adviseur dat de aanbestedingssom van 3,15 mln euro moet worden afgezet tegenover 3,80 mln 

daarvoor in de projectbegroting opgenomen posten (rapporteur: dit diende 3,60 mln euro te zijn, 

dit is het bedrag van de besteksbegroting van Witteveen+Bos). De conclusie van de adviseur is 

dat er ruim binnen het budget wordt gebleven en het advies is om te gunnen. De definitieve 

gunningsbrief, ondertekend door de clustermanager Samenleving en Inrichting van de eenheid 

Ruimte en Samenleving, is uitgegaan op 20 december. De clustermanager heeft meegedeeld dat 

hij bij het ondertekenen van dergelijke brieven standaard informeert of de wethouder en de 

programmamanager akkoord zijn en of de volledige aanbestedingsrichtlijnen zijn gevolgd. Hieruit 

kwamen geen signalen van eventuele tekortkomingen naar voren. De clustermanager heeft 

daarop de brief ondertekend.  

Op 10 januari 2008 werd door Witteveen+Bos een rappelbrief aan de aannemerscombinatie 

verzonden om de ontbrekende bewijsmiddelen te verstrekken. In de daaropvolgende periode tot  

21 april volgde verdere informatie, maar compleet werd het dossier niet. Wij hebben geen 

document(en) gezien waaruit blijkt dat de combinatie voldeed aan de gestelde 

vakbekwaamheidseisen met betrekking tot het werken met folieconstructies. 

In 2008 is in het kader van interne controle binnen de eenheid waarbinnen het project viel de in 

mandaat aangegane verplichting van 20 december om te gunnen aan de aannemerscombinatie 

procedureel onderzocht en akkoord bevonden. De controle heeft zich gericht op de 

beantwoording van de vraag of verplichtingen boven bepaalde drempels zijn aangegaan door 

daartoe bevoegde functionarissen en de juiste aanbestedingsvorm is gekozen. Er heeft geen 

inhoudelijke controle plaatsgevonden op het aanbestedingsdossier.  

4.3.2. Het bestek  

In de wandelgangen is tijdens de audit meermalen geopperd dat het bestek talloze omissies zou 

vertonen. Wij hebben dit niet kunnen vaststellen. Ook na herhaald navragen is er vanwege de 

directievoerder geen duidelijke toelichting en onderbouwing gekomen van de vermeende 

omissies. De aangedragen voorbeelden achten wij niet overtuigend. Het bestek is zo geschreven 

dat er geen merknamen worden genoemd en de aannemer beredeneerd mag afwijken mits hij 

zorg draagt voor de nodige berekeningen.  

De kwaliteit van het bestek was lastig te beoordelen door het gebrek aan een accurate, volledige 

en actuele projectscope. Althans een integrale scope is niet gevonden in de dossiers. Het is dan 

lastig vast te stellen of het bestek daadwerkelijk uitvraagt wat er is bedacht. Op grond van de 

documentenstudie en de interviews is de indruk ontstaan dat het bestek op het moment van 

aanbesteden van voldoende kwaliteit was. Meerkosten zijn steeds ontstaan door bijzondere 

gebeurtenissen c.q. nadien verkregen nieuwe informatie.  

Een aantal zaken die de gemeente eerst zelf zou oppakken buiten het bestek om zijn op het 

laatste moment (eind 2007) door de gemeente alsnog overgeheveld naar het bestek. Door de 

krappe tijd die toen nog resteerde tot start aanbesteding zijn deze zaken vervolgens minder 

optimaal voorbereid., Het gevolg is geweest dat deze zaken na gunning alsnog tot een wijziging 

van het bestek op dit vlak hebben geleid. Dit kan niet worden verweten aan het bestek, maar aan 

de (krappe) voorbereiding. Het betreft o.a. de volgende zaken: 

 verleggen van het hoofdriool 

 het alsnog laten staan van de beukenhaag 

 de vergeten kapvergunningen voor enkele bomen 

 de verkeersmaatregelen (omleidingen, toezicht e.d.) 
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Daarnaast heeft het project een aantal bijzondere gebeurtenissen gekend die vooraf niet voorzien 

hadden kunnen worden in het bestek. Het gaat dan om: 

 

 de bodemsanering, die buiten veel uitgebreider bleek 

 de folie, die ondanks allerlei goedkeuringprocedures uiteindelijk toch afgekeurd werd 

 

Het beeld van na de gunning van het bestek is, dat de communicatie c.q. het samenspel tussen 

de aannemer, de directie, Witteveen+Bos en diverse toetsinstanties bij de diverse opgetreden 

afwijkingen niet optimaal is verlopen. Partijen begrepen elkaar af en toe verkeerd of helemaal niet. 

Het meest treffende voorbeeld hiervan is de folie. 

 

 

4.3.2.1. Hoofdriool en tijdelijke maatregelen 

 Oorspronkelijk zou de Gemeente het rioleringsplan zelf opstellen en aanleveren aan 

Witteveen+Bos, maar door urgentere andere werkzaamheden is dit uiteindelijk opgedragen aan 

Witteveen+Bos met het verzoek de resultaten in het bestek te verwerken. Dit was op het 

moment dat het bestek en de bestekstekeningen al praktisch gereed waren.. 

 In het bestek is alleen het verwijderen van het bestaande hoofdriool en het weer aanbrengen 

van het nieuwe hoofdriool beschreven, omdat in de planning het nieuwe hoofdriool (in fasen) 

gebouwd zou zijn voordat de damwanden van de bouwkuipen zouden worden aangebracht. 

Daarna kon de oude riolering verwijderd worden. Dit plan is op 13 november door 

Witteveen+Bos met de gemeente doorgesproken, waarna de gemeente haar accoord gaf. 

 Pas in een later stadium –na gunning bestek- is door de nutsbedrijven aangegeven dat ze om 

de kuip heen wilden liggen en dat het hoofdriool ca. 15 m uit het hart van de tunnel moest 

komen te liggen. De aantakking van het nieuwe riool kon daar op een bestaande put op de 

kruising Rielerweg/Dunantlaan worden aangesloten. Dit betekende dat een andere oplossing 

bedacht moest worden en dat een tijdelijke voorziening nodig was. Daarnaast bleek het 

verleggen van de kabels en leidingen complexer dan van te voren bedacht (door de gemeente), 

waardoor het werk vertraagde. Hierdoor kwam het verleggen van het hoofdriool voordat de 

damwanden voor de bouwkuipen zouden worden aangebracht in de knel. 

 De maatregel waarbij het hoofdriool direct op het gemaal kon worden aangesloten (als tijdelijke 

voorziening) bleek in de praktijk niet te kunnen, omdat de afvoerhoeveelheid hoger was dan 

vooraf gedacht. Het gemaal zou dan te weinig reservecapaciteit overhouden voor eventuele 

calamiteiten. Daarom moest het hoofdriool als tijdelijke oplossing omgeleid worden over de 

wegen heen en was extra bemaling nodig om het rioolwater af te voeren 

 Deze tijdelijke omleiding en bemaling hebben gezorgd voor extra kosten (meerwerk) die op 

grond van het bestek niet voorzien hadden kunnen worden door de aannemer. 

 Deze niet voorziene tijdelijke omleiding en bemaling hebben voor zover bekend geen vertraging 

opgeleverd. 

 
4.3.2.2. Groenvoorzieningen en damwanden 

Beukenhaag 

 In juli 2007 had de Bomenstichting aangegeven akkoord te zijn met het kapplan, maar dat de 

beukenhaag gehandhaafd moest blijven. Ook vanuit de hoek van de gemeentelijke ontwerpers 

kwam het geluid de haag te behouden als cultuurhistorisch element. Om die reden is de haag 

gehandhaafd gebleven (hoewel de bomenrij niet aangemerkt was als "beschermwaardig").  
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Om vertraging te voorkomen en omdat het technisch mogelijk was is door het projectteam 

besloten de haag te ontzien.  

 De beukenhaag bleek in de praktijk meer een rij bomen dan een haag en vooral de takken 

staken veel verder uit dan gedacht. Hierdoor stond de „haag‟ dichter bij de geplande damwand 

dan oorspronkelijk gedacht op tekening, namelijk binnen in plaats van  buiten 5 meter, met alle 

gevolgen voor de uitvoering van dien. Volgens Witteveen+Bos heeft de gemeente vervolgens 

aangegeven dat zij dat intern verder zouden bespreken en regelen. 

 De gemeente heeft dit intern besproken en dit overleg resulteerde erin dat alles op alles moest 

worden gezet om de bomen niet te beschadigen. Hieruit ontstaat de logische keuze om de 

damwandplanken te halveren om zo onder de takken te blijven. Voor het aanbrengen van de 

gehalveerde damwandplanken is de relatief dure uitvoeringstechniek met de Silent Piler-

methode gekozen. Dit is gedaan, omdat de machine zo klein is (< 2m) dat de giek van de kraan 

net onder de takken van de bomen kon komen en de bomen dus niet aangetast hoefden te 

worden. Als van de beuken de takken op 4 meter hoogte zouden zijn gesnoeid, was er van de 

bomen niets overgebleven. Onder tijdsdruk om de toeritten voor eind juni gereed te hebben 

leek de Silent-Piler de directie de beste oplossing en is derhalve niet expliciet meer naar de 

mogelijkheid van minder dure technieken gekeken. Dit kunnen wij gelet op het grote belang dat 

de gemeente hechtte aan behoud van de bomenrij begrijpen. 

 

Damwanden 

 In het bestek staat qua damwanden een bepaald type (AZ....) “of daarmee gelijkwaardig” 

voorgeschreven. Ditzelfde geldt ook voor de schroefinjectieankers: Leeuwankers type ... “of 

gelijkwaardig”. De aannemer is dus vrij in zijn keuze.  

 Verder staat in het bestek een aparte post voor het maken van de berekeningen en tekeningen 

van de damwanden, waarin staat dat dit in 3-voud 6 weken voor aanvang van de 

werkzaamheden ingediend moet zijn. 

 Op 23 januari 2008, een periode na de gunning, komt de aannemer in een brief met de 

mededeling dat de levertijd van de in het bestek vermelde type damwandplank zeer lang is 

(pas leverbaar medio 2008) en daarmee de opleverdatum in gevaar komt. Verder stelt de 

aannemer dat conform 0.07 lid 4 varianten niet zijn toegestaan en dat hij dus geen onderzoek 

naar varianten heeft ingesteld.  Het lijkt erop dat de aannemer dit artikel te eng heeft 

geïnterpreteerd. Bij gelijksoortige projecten wordt veelal met een dergelijk artikel bedoeld, dat 

de opdrachtnemer geen varianten qua uitvoering mag indienen. Een ander damwandtype valt 

daar niet onder, maar het anders oplossen door bijvoorbeeld het aanbrengen van een 

diepwand van beton wel. Dan komt namelijk een andere uitvoeringsmethodiek  om de hoek 

kijken. Kortom een ander gelijkwaardig damwandtype wordt niet uitgesloten door dit artikel. 

 De aannemer wordt vervolgens gehonoreerd een ander damwandtype en andere ankers toe te 

passen, die wel binnen redelijke termijn geleverd kunnen worden. Hiervoor claimt de aannemer 

echter extra geld: het andere type damwandplank en andere ankers kosten meer geld. 

Bovendien claimt de aannemer extra kosten omdat hij nieuwe constructieve berekeningen moet 

maken. Dit is echter in tegenspraak met de bestekstekst, waar dit voor risico en rekening 

aannemer is gegeven de toevoeging „of gelijkwaardig‟. De claim van de aannemer had 

afgewezen moeten worden. 
 

4.3.2.3. De bodemsanering 

In een vroegtijdig stadium van de voorbereiding van het project was bekend dat er zich een 

gedempte kolk vol vervuiling in het projectgebied bevond. Volgens gegevens uit 2005 van de 

milieuatlas was sprake van een ernstige bodemverontreiniging van onbekende omvang. Binnen 
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het kader van het gemeentelijk beleid geldt: sober en doelmatig saneren. Voor bodemsaneringen 

die samenlopen met infrastructurele werken geldt verder dat het merendeel van de kosten niet uit 

rijksuitkeringen mag worden gedekt en dus ten laste van de algemene van de gemeente middelen 

komen. De sanering Rielerweg is geen prioriteit en de financiën zijn beperkt. Daarom wordt in 

2006 besloten tot het minimale standaard bodemonderzoeken voor het gebied van het toekomstig 

tunneltracé, niet kleiner, niet groter. Het verkennende bodemonderzoek door TAUW lijkt beperkt 

(6 van de 8 boringen gestaakt i.v.m. obstakels) maar wel volgens de daarvoor geldende normen 

uitgevoerd. Onduidelijk is waarom niet door de bestrating van de weg is geboord en waarom de 

grens van de vervuiling richting weg niet was afgebakend. Opmerkelijk is dat het gebied van de te 

verleggen kabels en leidingen van derden niet is meegenomen in de onderzoeken naar vervuilde 

grond. De door TAUW verstrekte onderzoeksgegevens kwamen overeen met de verwachtingen 

van Witteveen+Bos wat betreft de vervuilingscontour en vormden derhalve geen reden voor nader 

onderzoek. Wel heeft Witteveen+Bos ten behoeve van de besteksvorming nader 

grondwateronderzoek gedaan. 

 

Onduidelijk is waarom de gemeente een maand voor de aanbesteding de geplande deelsanering 

alsnog in het hoofdbestek heeft laten opnemen door Witteveen+Bos en niet via een aparte 

opdracht heeft uitgevraagd. De indruk bestaat dat dit is gebeurd om de deadline van zowel de 

aanbesteding (voor kerst 2007 gegund) van het hoofdbestek niet in gevaar te brengen evenals de 

deadline van de oplevering (1 september 2008). 

 

Er werd door de gemeente gekozen voor functionele deelsanering. De optie om de problematiek 

als een urgente sanering te kenmerken werd vermeden omdat dit veel vertraging zou 

veroorzaken. Toen in januari 2008 bleek dat er meer aan de hand was, is desondanks besloten 

voort te borduren op het deelsaneringsplan waarvoor in november 2007 een beschikking was 

verleend. Alleen het gebied werd uitgebreid. Een deelsanering wil zeggen dat niet meer grond 

wordt weggehaald dan voor het werk dat men uitvoert nodig is. De afweging is gemaakt in 

verband met het verliezen van circa 20 weken bij het aanvragen van een nieuwe vergunning. 

Kortom alle actie was gericht op een zo beperkt mogelijk saneringstraject, zelfs nog in de fase, 

dat bleek dat er meer aan de hand was. De opleverdatum van 1 september 2007 zal hierin een 

grote rol hebben gespeeld. 

 

De sanering is uitgevoerd conform de daarvoor geldende regels onder toezicht van een 

milieukundig begeleider van Witteveen+Bos. Deze heeft er op toegezien dat schone natte grond 

niet als vervuilde grond in behandeling is genomen door de VAR, maar in een tijdelijk depot op 

het werk is gestort. Dit heeft de duurdere verwerkingskosten als vervuilde grond voorkomen. 

 

Het saneren van een grotere hoeveelheid vervuilde grond heeft geleid tot een aanzienlijke grote 

extra kostenpost. Deze extra kosten vormen bijna de helft van de totale eind september 2008 

bekende kostenoverschrijding. Daarnaast heeft de nog aanwezig rest-vervuiling, vooral chemisch 

van aard, ertoe geleid dat de aannemer extra onderzoek naar de resistentie van de folie nodig 

achtte. 

 

 

 

4.3.2.4. Verkeersvoorzieningen. 

Het gemeentelijk aandeel is het verzorgen van de tijdelijke verkeersregelinstallatie (160.000 euro), 

dit is op een vrij laat moment uit het bestek gehaald vanwege de uitstekende expertise hiervoor 

beschikbaar in de gemeente (aldus de projectleider). Al het overige dient in het bestek te zitten. 
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  In het bestek is alleen rekening gehouden met de reguliere voorzieningen en tijdelijke 

bebording benodigd voor de uitvoering van het bestek. 

 In de praktijk bleek de tijdelijke bebording herhaaldelijk te worden omgedraaid, vernield of 

verwijderd zodat bijna dagelijks herstel nodig was. 

 Daarnaast bleken de verleggingen van kabels en leidingen van de nutsbedrijven complexer en 

derhalve ook meer verkeersmaatregelen te vergen. Verschillende aannemers organiseerden 

deze verkeersmaatregelen afzonderlijk zodat een uiterst verwarrende situatie ontstond. 

 Vanwege de onveilige verkeerssituaties die ontstonden door het vandalisme en de wens van 

de projectleider de coördinatie rond de verkeersmaatregelen van de verleggingen naar zich toe 

te trekken, is een derde partij (Dega) ingehuurd voor controle op de verkeersvoorzieningen. Dit 

kostte extra geld. 

 Daarnaast is afgeweken van oorspronkelijk bedachte tijdelijke verkeersroutes, toen een 

mooiere oplossing zich voordeed (achter de school langs). Hiervoor waren wel tijdelijk extra 

maatregelen nodig, met extra kosten tot gevolg. In het kader van extra verkeersveiligheid lijken 

deze extra uitgaven wel gerechtvaardigd. 

 Op grond van het bestek had de aannemer deze meerkosten niet kunnen voorzien 

 Onduidelijk is waarom de kosten voor een deel niet zijn verhaald op de nutsbedrijven, omdat dit 

soort werkzaamheden in principe ook in hun opdracht en dus kostendeclaraties zal zitten. 

 De extra verkeersmaatregelen hebben ook ingespeeld op de risico‟s van voetbalwedstrijden. Er 

zijn geen incidenten geweest. 

 
4.3.2.5. Voorgeschreven folie 

De door Witteveen+Bos voorgeschreven PVC-folie van enkellaags 1,3 mm dikte die voldoet aan  

KIWA – ATA (Attest Toxicologische Aspecten) is conform de huidige inzichten van Rijkswaterstaat  

(RWS/BD SATO – Specifieke Aspecten Tunnel Ontwerp) op dit vlak. Bij uitvoering in den natte –

wat bij de fietstunnel het geval is -  ligt de keuze voor PVC voor de hand in verband met  het 

mogelijk kunnen repareren van PVC-folie onder water (verlijmen) in geval van scheurvorming. Bij 

PE-folie (polyetheen-folie) (LLDPEfolie of VLDPE-folie) zijn reparaties onder water niet of zeer 

moeilijk uit te voeren. Tevens is PVC-P-folie wat soepeler dan LLDPE-folie, zodat het 

gemakkelijker verschilzettingen op kan vangen, wat bij ontgravingen in den natte een gunstig 

aspect is. Hierdoor kan het profiel van de ontgraving beter worden gevolgd. 

 

De door Witteveen+Bos in het bestek voorgeschreven enkellaags foliedikte van 1,3 mm wordt 

door Rijkswaterstaat aanbevolen, maar zit op de rand van wat folieproducenten kunnen maken. 

Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit/structuur van de folie, maar hoeft niet te betekenen dat 

de folie niet voldoet aldus KIWA
1
. In de praktijk heeft deze beweerde slechtere kwaliteit nog niet 

tot gevallen van lekkage geleid. Een 1,3 mm folie is in de praktijk al een paar keer eerder door 

met succes toegepast. Op basis van deze praktijkervaringen is het begrijpelijk dat Witteveen+Bos 

deze foliedikte heeft opgenomen in het bestek. Wel is naderhand vastgesteld dat met een 

mindere dikte kon worden volstaan en dit roept de vraag op waarom in het bestek hiervoor niet 

enige ruimte is ingebouwd. 

 

                                                      

1
 In theorie is  1,3 mm dikke folie met putjes van ca. 0,25 mm nog altijd iets sterker/dikker dan de 

uiteindelijk toegepaste 1,0 mm folie; echter, volgens het TNO rapport is een intacte 1,2 mm PVC-folie weer 

sterker dan een 1,3 mm dikke folie met putjes. 
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Het is niet de gewoonte binnen de wereld van de ingenieursbureaus de beschikbaarheid van 

bijzondere materialen zoals folie te checken. Meestal zijn wel de bedrijven die het kunnen leveren 

en leggen bekend en is dat voldoende om het op te nemen in het bestek. Dat daar eventueel een 

monopolistische producent achter zit, is lastig te achterhalen en daar wordt vaak verder geen 

aandacht aan besteed. Het voorschrijven van 1,3 mm heeft overigens niet concurrentieverstorend 

gewerkt, omdat elke gegadigde met dit monopolie zou zijn geconfronteerd 

 

Het afkeuren van de foliepartij door TNO en het testen van de nieuwe folie van 1,0 mm  op 

chemische resistentie heeft uiteindelijk voor de vertraging van het project gezorgd. Witteveen+Bos 

heeft in haar aanbeveling aan de gemeente om de nieuwe folie te laten testen de vereiste 

testvorm niet beschreven. De aannemer gaf aan dat alleen een lange duurtest voldoende 

zekerheid zou verschaffen voor het verstrekken van de 10-jaarsgarantie. Dit voorstel van de 

aannemer is niet ter advisering voorgelegd aan Witteveen+Bos. De aannemer deed een voorstel 

voor een 1000 uren proef door TNO, met kosten voor de gemeente en de gemeente stemde hier 

mee in. De gemeente had na consultatie van alle partijen het finale oordeel moeten vellen. 

 

 

 

4.3.3  Beoordeling  

De kwaliteit van het project is te meten aan de output van het project tegen vooraf gestelde 

kosten en termijnen. Nu deze laatste beide overschreden zijn, hoeft dat nog niet te betekenen dat 

onvoldoende op kwalitatieve aspecten is gestuurd. Het kan ook liggen aan niet te voorziene 

factoren. 

Wij zijn van oordeel dat de kwaliteit van bedenken wat gedaan moet worden, onderzoeken, 

voorbereiden en contracteren van externe partners hoger had kunnen zijn. Bij een hogere 

kwaliteit zouden er voorafgaande aan de realisatiefase meer mechanismen zijn ingebouwd om 

onvoorziene gebeurtenissen op te vangen. De volgende zaken lichten wij eruit: 

 Aanbesteden/nadenken wat en hoe de projectorganisatie het wil 

 Geen uitgewerkte aanbestedingsstrategieën richting adviesbureau en aannemer: wat 

willen we bereiken, welke kennis houden we zelf, wat besteden we uit en hoe gaan we de 

uitbesteding effectief en efficiënt organiseren zodat we het beste resultaat verkrijgen. 

Welke aanbestedingsmodellen passen daarbij gelet op rechtmatigheid, doelmatigheid en 

doeltreffendheid. De aannemer had met een groter gewicht op kwalitatieve aspecten 

moeten worden geselecteerd en met het ingenieursbureau is nooit een offertetraject in 

concurrentiestelling doorlopen.  

Een grondiger projectomschrijving, beschrijving van deelprojecten en bestek 

 Een aantal onvoldoende uitgekristalliseerde, gecontroleerde dan wel te theoretische 

aannamen in het projectplan en in het bestek. Echter de beeldvorming dat het bestek 

talloze omissies vertoonde kunnen wij niet onderschrijven. Wel had het 

omgevingsonderzoek, inclusief waarnemingen ter plekke, grondiger gekund. 

Een meer integrale benadering van de bodemvervuiling 

 De keuze voor een beperkte bodemsanering terwijl er veel historische kennis was dat het 

hier niet goed zat (jaren 1950: vuilstortplaats). De bodemsanering had al in 2006 en 2007 

kunnen worden opgepakt. Waarom geen initiatieven zijn genomen om dit te onderzoeken 

en de benodigde financiën te regelen, is niet duidelijk. De plek is nu functioneel 
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gesaneerd maar de omgeving, bijvoorbeeld onder de speeltuin, is nog steeds een 

vervuilde locatie. Een andere aanpak, eerder, integraler en multifunctioneel had wellicht 

geleid tot meer kosten maar een beter planbaarheid en daarvoor dan weer minder kosten 

voor de aanpak van het kruispunt en de tunnelbouw. 

Betere communicatie over het bestek 

 Over verschillende onderdelen van het bestek is veel discussie geweest. Wij hebben sterk 

de indruk dat betrokkenen elkaar af en toe niet goed hebben begrepen. Door 

begripsverwarring is een aantal kwesties hoog opgelopen. Partijen hadden eigen 

interpretaties van wat het bestek bedoelde en betrokken stellingen. De dialoog ontbrak. 

Het meest sprekende voorbeeld hierin is de foliediscussie. 

 

4.4 Geld 

De opdrachtgever is resultaat- en budgetverantwoordelijk. Dit is de programmamanager 

bereikbaarheid. Hij is in ambtelijk taalgebruik “de budgethouder”. De projectleider beheert het 

budget en is verantwoordelijk voor de monitoring van het budget. Aldus vastgelegd in het 

projectplan en nadien niet meer gewijzigd. De spelregels hierover zijn duidelijk vastgelegd naar 

aanleiding van het onderzoek naar de kredietoverschrijding van de Stationspleinlocatie in 2003. 

In de voorbereidingsperiode is er een voorbereidingskrediet aangevraagd van 300.000 euro. Dit 

krediet is eind 2007 niet zelfstandig afgewikkeld maar het saldo (een tekort van ongeveer 105.000 

euro) is “meegenomen” in het budget van de realisatiefase. De voorbereiding vond plaats in 2005, 

2006 en 2007. Hiertoe behoren het maken van schetsontwerpen om duidelijk voor ogen te krijgen 

wat het project moet opleveren, omgevingsonderzoek, zowel fysiek als sociaal en het maken van 

een projectbegroting, een bestek en een besteksbegroting. Daarna begint de realisatie en 

spreken we over budgetbeheer en –bewaking / rapportage. 

 

Voor de analyse zijn de volgende stappen van belang: 

4.4.1 Opstellen voorlopige raming met dekkingsplan 

Op 9 december 2005 werd door het college bij bestuursopdracht het startsein voor de fietstunnel 

gegeven. In de opdracht wordt een indicatief kostentotaal van 4,00 mln euro genoemd. In juni 

2006 werd door het college besloten tot de start van de voorbereidingsfase en het verstrekken 

van een voorbereidingskrediet van 300.000 euro. (In de voorjaarsnota 2007 is indicatief een 

raming afgegeven van 4,30 mln euro.)  

Het dekkingsplan is opgenomen in de nota aan het college waarbij het voorlopig ontwerp wordt 

vastgesteld. Dit is een mix van gemeentelijke bijdragen en subsidies. 

 

4.4.2 Traject VO richting DO inclusief omgevingsonderzoek 

In november 2006 wordt één van de door Witteveen+ Bos uitgewerkte varianten nader onderzocht 

door hier een uitgewerkte kostenraming volgens de SKK-methodiek onder te leggen. Bij deze 

methodiek worden onzekerheden afgedekt door middel van risico-inventarisaties en deze worden 

vertaald in bedragen voor “object-onvoorzien” en “project-onvoorzien”. De door het 

ingenieursbureau overlegde raming komt uit op 4,98 mln euro. Binnen de gemeente wordt vanuit 
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het Expertisecentrum van de toenmalige sector Gemeentewerken deze raming beoordeeld en te 

hoog bevonden. Het voorstel wordt gedaan om de opslagpercentages voor eenmalige kosten, 

uitvoeringskosten, algemene kosten, winst- en risico te verlagen van 26 % naar 20 % en éénmaal 

(en niet per object) een post onvoorzien op te nemen en de post voorbereiding te verlagen. 

Verder wordt opgemerkt dat de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen door de 

nutsbedrijven voor rekening van de gemeente komen en ruw geschat 120.000 euro zullen 

bedragen. Dit bedrag zit nog niet in de raming.  

Het omgevingsonderzoek betreft het bespreken van alternatieven met omwonenden en met de 

adviesraden en andere betrokken instanties die hierbij van belang zijn, zoals de fietsersbond en 

de bomenstichting. De verplichte adviesprocedure met betrekking tot de adviesraad voor sociale 

veiligheid wordt doorlopen met als resultaat dat wensen ten aanzien van een flauwere knik in de 

tunnel en goed doorzicht en verlichting worden gehonoreerd. Conform de procedure wordt aan 

het college gemeld dat de programmamanager er uit kostenoverwegingen niet toe overgaat de 

wens van de adviesraad te honoreren om een volledig rechte tunnel te ontwerpen. Dit is niet 

mogelijk in verband met de toezegging aan andere betrokkenen, zoals de bomenstichting, om een 

beukenhaag te handhaven. Deze procedure is correct doorlopen. 

Een andere belangrijke factor is het onderzoek naar behoud van landschappelijke 

(groen)waarden. Dit onderzoek leidde in een vroegtijdig stadium tot overeenstemming met de 

informele adviescommissie, de Deventer bomenstichting, om een beukenhaag aan de oostzijde te 

behouden. Dit gegeven speelt later een belangrijke rol in de problematiek van het aanbrengen 

van de damwanden. 

Tot slot het bodemonderzoek, dit is ook een omgevingsaspect. Het is al beschreven bij het 

bestek. Een raming van 200.000 euro (verstrekt door bureau TAUW) wordt toereikend geacht en 

op het laatste moment verwerkt in het bestek. 

In augustus 2007 wordt als opmaat naar het voorleggen van het DO in het college nog eens 

gekeken naar de door Witteveen en Bos gemaakte raming die nu onderdeel is van een totale 

kredietraming van 5,30 mln euro. De wethouder vraagt zich af hoe hard de kostencalculatie is en 

krijgt als antwoord dat de organisatie deze nogal fors vindt, geen tegenvallers meer verwacht, 

ervaring heeft met dit soort kruispunten, de tunnel een pre-fab-zaak acht, een ruime post voor 

verontreiniging heeft opgenomen en geen aanbestedingsvoordeel meer verwacht. Intern blijken 

overigens de meningen over de mate van “forsheid‟ van de SKK-raming verdeeld.  

 

4.4.3 Opstellen definitieve raming met dekkingsplan 

Als alle omgevingsonderzoek is voltooid en definitief is beslotende voorkeursvariant verder uit te 

werken krijgt Witteveen en Bos op 11 mei 2007 de opdracht een DO met raming en een bestek te 

maken. Deze opdracht mondt uit in een DO-raming die op 10 september 2007 wordt verstrekt. De 

raming sluit op 5.532.000 euro. Naast de via een aanbesteding aan te besteden delen zit hierin 

volgens opgave van de gemeente verwerkt: 

Deelproject/taak Budget 

Verleggen kabels/leidingen €  200.000 

Archeologie  €    10.000 

Flora en faunavoorzieningen €    30.000 

Sanering grond €  200.000 

Sociale veiligheid/verlichting €  300.000 
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Architect €    37.000 

Totaal extra €  777.000 

 

Over dit totaal kwam dan nog 15 % object-onvoorzien. 

Niet opgenomen waren de kosten van vergunning en leges, nadeelcompensatie, compenserende 

maatregelen natuur en de kosten van de opdrachtgever (anders dan engineering, administratie en 

toezicht). 

Conform de SKK-methodiek omvatte deze raming percentages voor object-onvoorzien. Project-

onvoorzien was echter op nihil gesteld  (rapporteur: dit in tegenstelling tot eerdere voornemens 

om “één pot onvoorzien” te maken). 

De projectorganisatie heeft op 21 september 2007 een exercitie gepleegd waarbij de 

opslagpercentages voor object-onvoorzien en engineering, administratie en toezicht werden 

verlaagd. De posten object- onvoorzien werden verlaagd met in totaliteit 124.000 euro en de 

posten voor engineering, administratie en toezicht met 150.000 euro. Dit resulteerde in een 

raming die alleen al daardoor 274.000 euro lager uitkwam. In totaliteit sloot deze raming op 

5.195.000 euro, dus 337.000 euro lager dan de door Witteveen en Bos  ingediende DO-raming.  

Deze versie is vertrouwelijk bij de nota voor het college gevoegd. Wij hebben nergens 

risicoanalyses aangetroffen die de verlaging van de posten voor onvoorzien onderbouwen. Ook 

missen wij een haalbaarheidsanalyse met betrekking tot de verlaging van de post engineering, 

administratie en toezicht. Bij een dergelijk haalbaarheidsanalyse zou men de nog te maken 

kosten in 2007 en 2008 voor projectmanagement, advies, directie en toezicht moeten vergelijken 

met de beschikbare budgetten minus de al gemaakte kosten. Volgens onze berekening was eind 

2007 nog 90.000 euro over van het budget voor engineering, administratie en toezicht. Een 

analyse van de toereikendheid van dit restant hebben wij niet aangetroffen.  

Bij navraag bleek Witteveen+Bos er niet van op de hoogte te zijn dat een gewijzigd rekenblad bij 

de definitieve nota als vertrouwelijke bijlage werd gevoegd en dan ook nog eens gebaseerd op 

een oudere SO/VO-raming van 7 augustus 2007. Overigens werd geen verwijzing naar de naam 

van het bureau gedaan, de projectorganisatie nam de verantwoordelijkheid voor de bijlage. De 

projectleider noemt als reden dat het een interne rekenexercitie betrof en dat deze exercitie na het 

bekend worden van de aanneemsom geen waarde meer heeft (rapporteur: het gewijzigd 

rekenblad is wel bijlage geweest bij de bestuurlijke besluitvorming door het college).  

 

4.4.4 Aanvraag uitvoeringskrediet 

Op 18 september 2007 is door het college besloten de begroting van de totale projectkosten vast 

te stellen op genoemde 5.195.000 mln euro. Dit is inclusief de 300.000 euro voorbereidingskosten 

waarvoor al eerder krediet is verleend. Deze nota is vastgesteld na ontvangst van een aanvullend 

memo van de opdrachtgevende programmamanager waarin hij ingaat op het zijns inziens geringe 

risico op planschade en een overzicht geeft van beschikte subsidies met afrekendata. 

Op 7 november 2007 besloot de raad op voorstel van het college een uitvoeringskrediet van 

4.895.000 euro beschikbaar te stellen. Samen met het al eerder verleende voorbereidingskrediet 

van 300.000 euro is dan het totale raadskrediet voor het project 5.195.000 euro. De eventuele 

risico‟s op toereikendheid van het budget werden in het raadsvoorstel niet vermeld. 
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4.4.5 Besteksbegroting  
 

In de aanloop naar de aanbesteding zijn vervolgens nog twee mutaties toegepast. De 

werkzaamheden voor bodemsanering ad  200.000 euro zijn toegevoegd en de werkzaamheden 

inzake tijdelijke verkeersregelinstallaties ad 160.000 euro zijn geëlimineerd (de gemeente zou dit 

zelf verzorgen). Witteveen+Bos kon nu de besteksbegroting maken. De posten engineering, 

administratie en toezicht, taken uit te voeren door de gemeente, nader te detailleren en 

onvoorzien werden geëlimineerd. De besteksbegroting kwam na deze exercitie uit op 3.609.000 

euro. Daarmee moesten de inschrijvingen worden vergeleken. 

 

4.4.6 Interne administratieve organisatie van de gemeente 
 

4.4.6.1 Projectadministratie 

De gemeentebegroting omvatte één WBS- nummer, dat al was ingesteld voor de registratie van 

het voorbereidingskrediet. Binnenkomende facturen werden op kostensoort gecodeerd en 

chronologisch ingeboekt. De gemeentelijke projectadministratie was niet ingericht volgens de 

ramingsmethodiek van het DO met een onderverdeling in drie percelen en aparte ramingen voor 

gemeentelijke deelprojecten, onvoorzien en administratie, engineering en toezicht. De 

administratie omvatte eveneens geen onderverdeling naar door de opdrachtgever te bewaken 

posten, interne gemeentelijke kosten, door de projectleider resp. de directie UAV te bewaken 

posten. Het enige ordeningskader was de volgorde van de binnenkomst van de goedgekeurde 

facturen. Deze facturen werd op kostensoort gecodeerd. De belangrijkste kostensoorten zijn 

daarbij: interne uren, aankopen niet duurzame goederen en externe adviezen. Er is geen nadere 

onderverdeling of men moet op crediteuren zoeken. Een sluitende verplichtingenregistratie is tot 

augustus 2008 niet gevoerd. Deze is op dat moment gereconstrueerd.  

4.4.6.2 Administratie van de directie UAV 

De directie UAV voerde geen geautomatiseerde besteksadministratie. De meerkosten (als gevolg 

van afwijkingen op stelposten, verrekenbare hoeveelheden, bestekswijzigingen en extra 

opdrachten buiten bestek) zijn op weliswaar onvoorzichtige en moeilijk toegankelijke maar wel 

navolgbare wijze vastgelegd in ordners. Deze ordners zijn aanwezig in de directiekeet. De 

nummering volgt niet de nummering van het bestek maar de door de aannemerscombinatie 

aangedragen eigen nummers,  onderverdeeld in T-nummers van Temmink en S-nummers van 

Van Spijker.  De besluitvorming van aangedragen posten werd verricht in de bouwvergadering 

onder voorzitterschap van de directievoerder UAV. Gehonoreerd meerwerk werd in een 

spreadsheet opgenomen door middel van een kolom “ omissies in bestek” en een kolom “ extra 

opdrachten”. Voorts is er een status toegekend: voorgesteld door aannemer, in onderzoek bij 

directie / Witteveen+Bos en akkoord / niet akkoord. Hieruit resulteerde een betalingsadvies; door 

de aannemer werden daarop de termijnfacturen aangemaakt, deze bevatten de vastgestelde 

termijnen en meerkosten. Extra opdrachten liepen hierin mee.  

De wijze van behandeling van claims van de aannemer op meerkosten is tijdens het onderzoek 

getoetst door een aantal posten door te nemen in de categorieën wijzigingen,”vermeende 

omissies”, extra opdrachten en verrekenbare hoeveelheden. Hieruit bleek dat de vastlegging van 

de argumentatie vanuit de directie UAV om voorstellen (al dan niet gewijzigd) te honoreren voor 

verbetering vatbaar is. Van het (geaccordeerde) aanbod van Witteveen+Bos om ondersteuning te 

bieden bij de beoordeling van meerwerk is lang niet in alle voor de hand liggende gevallen gebruik 
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gemaakt. Wij hebben door aanvullende mondelinge toelichtingen een aantal posten op 

aanvaardbaarheid kunnen beoordelen maar een aantal ook niet omdat de argumentatie en de 

afdoening door de directie voor ons niet zichtbaar was. De controle op de verrekenbare 

hoeveelheden is eveneens weinig overzichtelijk en controleerbaar vastgelegd, maar een aantal 

steekproeven op verrekenbare man- en materiaaluren gaf het inzicht dat hier vanuit de directie 

UAV wel op is getoetst. Vanuit de eenheid Ruimte en Samenleving is geen interne controle op de 

besteksadministratie uitgevoerd. 

 

4.4.6.3 Mandaten (financiële verplichtingen) 

Het aangaan van (financiële) verplichtingen is in de eenheid Ruimte en Samenleving als volgt 

geregeld: de directeur en de clustermanagers zijn gemandateerd om verplichtingen aan te gaan 

tot onder de Europese drempelbedragen. De programmamanager heeft een ondermandaat voor 

werken tot 100.000 euro en voor diensten tot 1 juni 2008 voor 50.000 euro (na die datum: ook 

voor diensten 100.000 euro). Om het risico op het overschrijden van grenzen (rechtmatigheid en 

financiën) te beheersen zijn aanvullende maatregelen getroffen zoals het werken met 

modelmemo‟s met een paraaf van inkoop voor aanbestedingen. De algemene mandaatregels 

gelden ook voor meerwerkopdrachten aan aannemers. Het nagaan of een verplichting past 

binnen de nog aanwezige budgetruimte voor het project is een verantwoordelijkheid van de 

budgethouder. De algemene lijn is dat het voordelig verschil tussen begroot bedrag en werkelijk 

geboekte kosten mag worden ingezet om verplichtingen aan te gaan. Verplichtingen die men 

aangaat, moet men laten inbrengen in de financiële administratie.  

In dit bijzondere project was door de programmamanager om zaken werkbaar te houden een 

ondermandaat voor het aangaan van verplichtingen tot 20.000 euro aan de projectleider verstrekt. 

Dit was een financieel ondertekeningsmandaat. De toezichthouder die als een assistent voor de 

directievoerder UAV fungeerde had een afdoeningsmandaat tot 1.000 euro.  

Daarnaast mandateerde de programmamanager voor de periode 1 februari 2008 tot 1 april 2010 

zijn volledige bevoegdheid om financiële verplichtingen voor het project aan te gaan door aan de 

projectleider. De bedoeling van dit besluit was degene die het project kon overzien ook de 

bevoegdheid te geven om te beschikken over de financiële middelen. Dit besluit is formeel 

geregistreerd op basis van een digitaal – niet ondertekend – document van de 

programmamanager. Gebleken is dat dit besluit niet is doorgevoerd in de processtappen: de 

voorstellen om verplichtingen aan te gaan boven de 20.000 euro bleven tot de 

programmamanager gericht en deze bleef deze rol ook vervullen, in tegenstelling tot zijn 

bedoeling. Hij bleef dus zowel overkoepelend als uitvoerend budgethouder van het project. 

Wij hebben vastgesteld dat de formele mandateringsrollen zijn ingevuld zoals is voorgeschreven 

op enkele minder relevante uitzonderingen na. Van de door de directie UAV geaccordeerde 

meerkosten hebben wij vastgesteld dat deze werden verwerkt in de termijnfacturen en dat 

achteraf de prestatieverklaring en goedkeuring op de voorgeschreven wijze verliep. De rol van 

prestatieverklaarder, lag bij de projectleider; deze verklaart dat de prestatie is geleverd conform 

opdracht. Wij hebben niet kunnen vaststellen dat de programmamanager vooraf op de aan te 

gane verplichtingen (meerkosten) ten opzichte van de aannemer werd gewezen en dat hij deze 

verplichtingen goedkeurde. Volgens mededeling van de projectleider werd deze informatie 

mondeling gewisseld. De programmamanager heeft hier echter geen herinnering aan. 

Wij hebben niet kunnen vaststellen dat het aangaan van een aantal omvangrijke verplichtingen, 

zoals de sanering in regie, divers groter meerwerk, diverse opdrachten aan adviesbureaus en 

dienstverleners een toetsing vooraf aan beschikbarre budgetruimte heeft plaatsgevonden. Wij 

hebben wel vastgesteld dat de administratie alleen op hoofdlijnen werd gevoerd en geen 
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verplichtingen werden ingebracht. Alleen met intensieve handmatige bewerkingen zou men 

kunnen nagaan of er voor nieuw aan te gane verplichtingen nog budgetruimte was. Uit de 

documentatie, mails en interviews blijkt niets van deze handmatige bewerkingen. 

4.4.6.4. Analyse overschrijdingen 

Hoewel het project nog loopt kan de volgende indicatie van de overschrijdingen worden gegeven. 

Deze wijkt iets af van de eerder verstrekte informatie aan het college bij het bekend worden van 

de kredietoverschrijding. De getallen zijn afgerond. 

A. Op het werk (gegund bestek) 

Budget  € 3.600.000   

Prognose 2/10/08 € 4.600.000   

Meerkosten € 1.000.000   

Oorzaken bodemsanering € 730.000 

  overige € 270.000 

 

B. Op de gemeentelijke taken/deelprojecten 

Budget € 740.000   

Prognose 2/10/08 € 1.160.000   

Meerkosten € 420.000   

Oorzaken kabels/leidingen € 170.000 

  Verkeersmaatregelen € 80.000 

  Overige € 170.000 

 

Op engineering/administratie en toezicht 

Budget € 500.000 

Prognose 2/10/08 € 830.000 

Meerkosten € 230.000 

Oorzaken externe advieskosten / interne uren 

  (niet afzonderlijk gebudgetteerd) 

 

 

De dekking uit de post onvoorzien voor deze meerkosten is ontoereikend en dus moet een 

aanvullend krediet worden gevraagd.     

De belangrijkste oorzaak van de kostenoverschrijding is de post bodemsanering inclusief 

vervolgschade waaronder waterafvoerproblematiek ten bedrage van 930.000 euro, terwijl hiervoor 

in het bestek een stelpost van 200.000 euro was opgenomen. Deze overschrijding van 730.000 

euro vormt ongeveer de helft van de begin oktober bekende totale overschrijding. 

4.4.7. Beoordeling 

De in paragraaf 4.6.4. gegeven wijze van rubricering zou tot de conclusie kunnen leiden dat de 

oorzaken van de overschrijdingen gelegen zijn in de wijze waarop het project wordt aangestuurd 

in de realisatiefase. Dat is ten dele waar. Belangrijkere variabelen achten wij de late afronding van 
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het DO met nog incomplete zaken zoals de aankleding/verfraaiing, de tijdsdruk met als gevolg 

een onverstandige aanbestedingsstrategie, een onduidelijke dienstverleningsopdracht aan 

Witteveen+Bos en de vele ad hoc acties en maatregelen met meerkosten die volgen uit 

ontoereikende beschrijvingen van deelprojecten buiten het bestek om. 

Er ontbreekt een zogenaamd “scope-document” bij het DO waarin precies staat omschreven wat 

het project gaat opleveren en wat dit gaat kosten. Het project was immers breder dan het werk 

van de aannemer. De DO-raming was op onderdelen krap en op onderdelen zoals engineering, 

administratie en toezicht van meet af aan niet meer toereikend, gelet op de voornemens die er 

waren om veel advies-, ondersteunings- en toezichthoudend werk uit te besteden.  

Een band tussen enerzijds gekwantificeerde risico‟s en anderzijds de percentages voor 

onvoorzien is nergens gevonden. Het is daarom lastig te bepalen of de hoogte van de “pot 

onvoorzien” realistisch was. In het licht van vergelijkbare projecten waren de bijgestelde 

percentages voor object-onvoorzien niet gek. Het ontbreken van een percentage voor project-

onvoorzien is echter wel ongewoon. Dit is een keuze van de gemeente geweest. Het ontbreken 

van een raming hiervoor zorgt voor een lagere risicoreservering waardoor de 

kostenoverschrijdingen nu harder aantikken. 

Het financieel management is in dit project matig tot zwak geweest. Het project voorzag in 

mijlpalen met risico-analyses per fase. De risico‟s werden echter nooit op geld gezet en 

geconfronteerd met de beschikbare ruimte in de posten hiervoor, met name posten voor 

onvoorzien.  

De indruk bestaat dat op de kosten van engineering, administratie en toezicht nauwelijks is 

gestuurd en dat de externe kosten hierbij zijn vergeten. Overigens kan een deel van de extra 

kosten voor deze elementen worden verklaard uit andere oorzaken van de budgetoverschrijding. 

Meerwerk en een langere doorlooptijd vragen meer engineering. 

Door de inschrijving van de combinatie die 500.000 euro lager was dan de besteksbegroting was 

er in de beleving een behoorlijke financiële ruimte. Deze financiële ruimte verdween echter snel 

toen zich in januari de bodemproblematiek voordeed. Er is toen vanuit de monitoringrol van de 

projectleider wel over gerapporteerd maar er heeft geen analyse plaats gevonden of en zo ja hoe 

deze meerkosten zouden moeten worden opgevangen in het krediet. Er bestond een beleving dat 

het totaalkrediet dit wel kon opvangen, maar niemand overtuigde zichzelf en anderen hiervan 

door met analyses te komen. 

 

De mogelijkheden om de kosten te bewaken waren uiterst gering omdat de administratie er niet 

op ingericht was en er geen systematische registratie van verplichtingen in de financiële 

administratie plaats vond. Dit wreekte zich vooral in de eindfase van het DO en de realisatiefase. 

Er was geen adequate projectadministratie met een onderverdeling naar de drie percelen, de 

gemeentelijke deelprojecten en de overige posten zoals engineering, administratie en toezicht en 

onvoorzien. De administratie bestond uit één projectnummer waarop alle boekingen 

chronologisch werden verricht. De budgetruimte was niet goed in beeld; nog in augustus 2008 liet 

het financieel systeem een ruimte van 500.000 euro ten opzichte van het krediet zien. 

Mandaatafspraken werden in het algemeen nageleefd. Echter er werd getekend zonder “in het 

budget te kijken of er ruimte is”. De directievoerder UAV rapporteerde de door hem toegestane 

meerkosten aan de projectleider en deze sprak hier volgens eigen zeggen mondeling over met de 

programmamanager. Omdat de programmamanager het formele mandaat had voor grotere 

verplichtingen moest hij opdrachten goed keuren. Deze rol bleef doorgaans beperkt tot de formele 

rol van het aanmaken van een verplichtingennummer. De meerkosten zag hij uiteindelijk pas bij 
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het aftekenen van de periodieke factuur van de aannemerscombinatie (termijnbedrag + 

meerkostendeclaratie); hierbij had hij onvoldoende inzicht in de samenstellende delen van de 

factuur en vroeg er ook niet naar alvorens te tekenen. Het naleven van de mandatenregeling heeft 

niet geleid tot betere beheersing. 

De ondersteuning vanuit bureau unitcontrol was voornamelijk gericht op de programmamanager. 

De projectleider moet zijn ondersteuning halen binnen de eigen eenheid en wel bij het 

projectsecretariaat. Deze ondersteuning is in een laat stadium (mei 2008) ingeroepen. Daarnaast 

menen wij dat hierin ook een rol is gelegen voor bureau unitcontrol, zekere bij het samen met de 

projectleider voor de eerste keer inrichten van de projectadministratie en het begeleiden van de 

projectleider door middel van advies, signalering en interne controles. 

De druk van de aannemer en zijn argumentatiekracht was groot. De acceptatie van meerkosten 

vanuit de directie UAV beoordelen wij als begripvol. De argumentatie is niet toereikend 

vastgelegd. Er is geen administratie van afwikkeling van het bestek per post, wat controle zeer 

bemoeilijkt. Er werd een omvangrijke lijst “omissies in het bestek” bijgehouden; de onderbouwing 

van het antwoord op de claim van de aannemer waarom hier sprake is van omissies in het bestek 

is onvoldoende duidelijk gebleken uit dossier en interviews.  

De bodemsanering is in regie verlopen tegen de afgesproken verrekenprijzen voor manuren en 

transporturen. In het bestek waren hiervoor m3 prijzen als verrekenbare hoeveelheden 

opgenomen. De projectleider is van oordeel dat deze wijziging verstandig was omdat anders de 

aannemer de verrekenprijzen voor de m3 zou openbreken. De interne controle op het door de 

aannemer in rekening gebrachte voor de bodemafgravingen en transporten achten wij erg 

summier en rommelig vastgelegd terwijl het om forse posten gaat. De rolverdeling tussen de 

gemeentelijke en de milieukundige toezichthouder van Witteveen+Bos achten wij onduidelijk. 

Beiden wijzen naar elkaar wat betreft de controle op de aantallen transporten, uren en m3. Er is 

op het moment van schrijven van dit rapport (begin november) nog geen officieel eindverslag. Dit 

verslag is nodig ten behoeve van de formele afronding. Wij zijn van oordeel dat een interne 

controle onderzoek naar de gedeclareerde meerkosten van de bodemsanering de moeite zou 

lonen. 

 

4. 5. Informatie 

4.5.1.  Voortgangsberichten 

De informatievoorziening was geregeld in het projectplan. Er werden 4-wekelijkse rapportages op 

alle GOKIT-aspecten voorzien. Per af te sluiten fase zou een risico-analyse worden gemaakt. 

Zoals al beschreven bij het aspect Organisatie is de frequentie in onderling overleg tussen 

programmamanager en projectleider teruggebracht naar eens in de zes weken. De basis hiervan 

vormde in de maanden vanaf januari 2008 de eens in de 3 – 4 weken uitgebrachte 

meerkostenoverzichten door de directievoerder UAV, althans wat betreft aan de 

aannemerscombinatie opgedragen zaken. 

De voortgangsrapportage van 31 januari 2008 meldt de volgende punten: verlegging riolering en 

veiligheid fietsers en voetgangers vraagt extra aandacht, levering damplanken lastig, gedeeltelijke 

sanering nodig van vuilstort. Er werd melding gemaakt van te verwachten meerkosten van 

500.000 euro, actualisatie zou in februari volgen. Dit komt in voortgangsverslag van 29 februari.  

In een e-mailbericht van 21 april 2008 van de projectleider aan de programmamanager wordt 

melding gemaakt van 328.000 euro meerkosten ten opzichte van het bestek (op basis van het 

bestand dat de directievoerder hiervan bijhield) terwijl daarnaast voor het sociaal veilig maken en 
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aankleden van de tunnel een bedrag van 373.000 euro wordt genoemd (rapporteur: budget is 

300.000 euro voor deze aspecten). De projectleider informeert simultaan in zijn actie van 21 april 

2008 ook de cluster- en teammanager van de eenheden waartoe hij behoort. Hij stelt: “Het zijn 

nogal forse posten maar dat is inherent aan het soort werk en de zeer lastig locatie (verkeer, 

vervuiling bodem, verlegging hoofdriool, beukenhaag).” 

De voortgangsrapportage van 11 juli 2008 noemt een totaalbedrag aan meerkosten van 805.000 

euro. Er wordt door de projectleider gemeld dat de rapporten van de aannemer erg vaak 

gecorrigeerd moeten worden en dat het bestek veel onvolkomenheden bevat die aangepast 

moeten worden (rapporteur: deze stellingname wordt door Witteveen+Bos betwist en ondanks 

herhaalde verzoeken heeft het bureau nog geen kennis kunnen nemen van de vermeende 

onvolkomenheden). 

De bestuurlijke informatievoorziening verliep via het werkoverleg met de wethouder 

verantwoordelijk voor dit project. In de nieuwe organisatie (vanaf 2007) is dit het 

wethoudersoverleg van programma bereikbaarheid. Dit overleg vindt wekelijks plaats en wordt 

genotuleerd. Op belangrijke momenten, veelal mijlpalen in het project, heeft de 

programmamanager de projectleider gevraagd een presentatie te geven van de stand van zaken. 

Zo is op 1 februari en 12 maart 2007 het voorlopig ontwerp besproken en kwamen op 17 

september 2007 het definitief ontwerp met kredietaanvraag aan de orde. Deze bijeenkomsten 

waren voorbereidend: de definitieve besluitvorming vond daaropvolgend in het college als geheel 

plaats. Deze besluiten hebben wij aangetroffen.  

Op 3 maart 2008 is in het wethoudersoverleg de voortgang besproken. Desgevraagd is 

aangegeven dat de planning nog steeds haalbaar was. Op 19 maart daaropvolgend werden 

vertragingen met betrekking tot het onderdeel verleggen kabels en leidingen gemeld. Op 27 maart 

werd de definitieve oplevering verschoven naar oktober 2008. Op 9 juni heeft de wethouder 

navraag gedaan naar de stand van zaken zoals die bij de aan het college uit te brengen 

tussentijdse rapportage (bijlage bij de voorjaarsnota 2008) zouden worden verwoord. Op 3 

september 2008 wordt door de programmamanager de wethouder geïnformeerd over een 

substantiële overschrijding op het krediet. 

 

De officiële stukken, zoals de projectenrapportage 2008 en de jaarrekening 2007 van de 

gemeente bevatten geen indicaties dat het project te kampen kreeg met tegenvallers. Beide 

documenten dateren van voorjaar 2008. De projectenrapportage rapporteert over alle projecten 

en de jaarrekening gaat onder andere in op de mate van toereikendheid van de restant-kredieten 

die voor investeringen zijn verleend. Ook de zomerrapportage van 2008 meldde geen 

overschrijdingen van noemenswaardige aard, noch in tijd noch in geldzaken. 

 

4.5.2. Beoordeling 

De bestuurlijke informatievoorziening is een afgeleide van de organisatie van communicatie 

binnen de projectorganisatie en van de manier waarop het project afwijkingen van de GOKIT-

elementen bijhoudt. Anders gezegd: wat niet naar de programmamanager wordt gerapporteerd 

bereikt ook de wethouder niet. Maar ook: als de programmamanager en de projectleider niet 

samen goede afspraken en systemen hanteren om tijdig afwijkingen te signaleren komt er ook 

geen bijsturingsinformatie tot stand. Wij hebben vastgesteld dat de projectleider de hem 

toebedeelde rol van monitoring van de kosten op summiere maar wel doeltreffende wijze heeft 

vervuld. Meerkosten werden tijdig in de voortgangsrapportages gemeld en afwijkingen op andere 

GOKIT-aspecten ook. Echter een budgetprognose met een analyse van de toereikendheid van 
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het restant-krediet heeft ontbroken. Ook de kosten van engineering, administratie en toezicht 

werden niet gevolgd. Hierdoor had de projectorganisatie zichzelf niet in staat gesteld om tijdig 

bijsturingsvoorstellen te doen op het aspect GELD. Een eerste poging tot een juiste en volledige 

budgetprognose is pas in augustus 2008 gemaakt. 

De op tamelijk indringende wijze gerapporteerde meerkosten in januari en april hebben niet het 

wethoudersoverleg bereikt. In het wethoudersoverleg van maart heeft wel een presentatie over de 

gang van zaken in het project plaats gehad. De projectorganisatie (inclusief de 

programmamanager) noemt als reden om de wethouder niet te informeren: het nog niet compleet 

zijn van de meerkosten en het nog niet duidelijk zijn of de meerkosten kunnen worden 

opgevangen in het krediet. De actie om de meerkosten wel compleet te krijgen en af te zetten 

tegenover het beschikbare krediet komt te laat. Deze actie had bij de voorjaarsrapportage moeten 

plaats vinden. Dan had ook tijdig een alternatieve dekkingsrichting voor de excessieve 

bodemsaneringskosten kunnen worden gezocht. De meerskosten waren daardoor niet lager 

geworden maar wel beter verklaarbaar. De projectleider deelt de conclusie dat wel eerder een 

duidelijk signaal had kunnen worden afgegeven maar dat pas op 7 juli 2008 het totale bedrag van 

de sanering duidelijk was. Derhalve te laat voor de genoemde bestuurlijke rapportages. Wij zijn 

van oordeel dat hier een bewustere afweging tussen tijdigheid en exactheid van de financiële 

informatie had moeten worden gemaakt. De wethouder had dus eerder geïnformeerd moeten 

worden. Dit had veel onnodige politieke ruis en imagoschade voor de gemeente kunnen 

voorkomen. 
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Bijlage 1. Logboek Sanering 

 

 Tijdens de voorbereiding van het project is al medio november 2006 bekend dat ter plaatse 

van de geplande tunnel mogelijk een vuilstortplaats heeft gezeten 

 In maart 2007 is een milieutechnisch onderzoek uitgevoerd, waaruit naar voren komt dat de 

grond vervuild is en onder milieutechnische begeleiding ontgraven dient te worden. Verder 

vindt op dat moment nog aanvullend milieutechnisch onderzoek plaats en zal er een 

saneringsplan opgesteld worden. De resultaten zullen input vormen voor het bestek; 

 In mei 2007 levert TAUW haar rapport Bodemonderzoek aanleg fietstunnel Henri 

Dunantlaan/Rielerweg te Deventer op, met als conclusie dat het om een ernstige 

bodemverontreiniging gaat die verder oostwaarts strekt dan louter de onderzoekslocatie. De 

sanering is niet spoedeisend, omdat het gebruik als infrastructuur geen onaanvaardbare 

risico‟s met zich meebrengt voor mens, ecologie of verspreiding. 

 In oktober 2007 wordt Witteveen+Bos verzocht  om in het bestek een apart perceel op te 

nemen voor de deelsanering. De deelsanering betreft het gedeelte van de ontgraving dat 

binnen de damwanden valt en ten behoeve van het aanbrengen van de vliesconstructie moet 

worden uitgevoerd. 

 In de besteksraming van Witteveen+Bos (november 2007) wordt perceel A (Sanering) 

geraamd op € 192.000,- (excl. BTW, Prijspeil 2007). 

 In december 2007 krijgt Witteveen + Bos opdracht voor de milieukundige begeleiding van de 

sanering. 

 De winnende aanbieding van combinatie Van Spijker / Temmink schrijft voor perceel A 

(sanering) in op € 190.000,- (excl. BTW, Prijspeil 2007). 

 Op 21-2-2008 wordt visueel bij het graven van een sleuf voor een te verleggen kabel of 

leiding vervuiling geconstateerd op een plek ten westen van de vastgestelde contour. 

Bovendien blijkt de vervuiling ook al in de eerste meter te zitten. Dit in tegenstelling tot de 

resultaten van het bodemonderzoek door TAUW. 

 Op 22 -2-2008 wordt met spoed in opdracht van de Gemeente door Witteveen+Bos nader 

onderzoek verricht naar deze extra bodemvervuiling. Vervolgens wordt deze extra vervuiling 

qua sanering onder dezelfde originele beschikking meegenomen, alleen de grens wordt 

aangepast. Deze oplossing zorgt ervoor dat er geen vertraging ontstaat. Verder krijgt 

Witteveen+ Bos het verzoek het bestek aan te passen aan de hand van de resultaten van het 

bodemonderzoek. 

 Vervolgens is de grond in drie grondstromen gescheiden en afgevoerd naar de VAR: schone 

grond/klasse 1, grond met PAK en minerale olie en grond met (zware) metalen. 
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Bijlage 2. Logboek Folie 

 

 De gegadigde moet conform het bestek gedurende de periode van 5 jaren voorafgaand aan 

de datum van aanbesteding ervaring hebben opgedaan met het aanbrengen van een 

waterdichte folieconstructie met een aaneengesloten oppervlakte van tenminste 1.000 m2. 

 In het bestek wordt een enkellaags PVC-folie van 1,3 mm geëist met KIWA – ATA (Attest 

Toxicologische Aspecten). De waterdichte folie dient zowel bij de productie als bij de verdere 

verwerking respectievelijk te worden gefabriceerd en aangebracht door een bedrijf dat is 

gecertificeerd door een certificatie-instelling, die is geaccrediteerd door de Raad voor 

Accreditatie. Indien de aannemer de folie wenst te betrekken van een producent die niet in het 

bezit is van het genoemde certificaat, moet door de aannemer worden aangetoond dat de 

folie voldoet aan de gestelde eisen volgens de beoordelingsrichtlijn van KIWA voor de 

desbetreffende folie. Het onderzoek dient hij te laten uitvoeren door een erkend laboratorium 

en de rapportage te overleggen aan de directie. 

 Op 7 maart 2008 verzoekt de directievoerder de aannemerscombinatie zo spoedig mogelijk te 

berichten over de gecertificeerde aannemer die de folieconstructie gaat verzorgen. 

 In het verslag van 10 april 2008 van een overleg tussen de directie en de aannemer over de 

folieconstructie staat dat Quality Services de aangebrachte lassen tijdens de productie in de 

werkplaats en op het werk zal toetsen aan de besteksbepalingen zoals opgenomen in deel 3 

van het bestek (lekdetectie). 

 Op 23 mei 2008 wordt door Quality Services Inspections BV (QS) de identificatie en 

monstername ten behoeve van vereiste destructieve laboratoriumproeven (conform 

bestekseis 29 05 03) in de productieplaats van HERO-Folie BV uitgevoerd. Hierbij worden 

door QSI onregelmatigheden in het oppervlak van de folie geconstateerd, wat leidt tot een 

vermoeden van afwijking van de van toepassing zijnde protocollen [zoals beschreven in deel 

3 van het bestek]. 

 Op 4 juni 2008 wordt de desbetreffende folie-partij op verzoek van de Gemeente Deventer 

door KIWA beoordeeld of deze voldoet aan de eisen van BRL 519
2
. KIWA komt tot de 

conclusie dat er weliswaar defecten aan het oppervlak zijn waar te nemen als gevolg van het 

productieproces, maar dat de folie toch voldoet aan de eisen van BRL 519. KIWA stelt dat 

deze defecten geen effect hebben op de lasbaarheid, maar dat wel mag worden aangenomen 

dat ze niet 100 % hechten aan de andere zijde. (Aangenomen wordt dat hiermee wordt 

bedoeld dat in het gebied van de overlap van de twee foliedelen die op elkaar worden gelast, 

de twee oppervlakken niet 100 % op elkaar hechten vanwege de putjes. Mits de las breed 

genoeg is hoeft dat geen probleem te zijn, omdat er dan genoeg gehecht oppervlak rond de 

putjes zit. De putjes zitten dan als het ware ingekapseld, waardoor het water er niet door kan.] 

De defecten zijn overigens volgens KIWA al eens eerder geconstateerd. Dik komt omdat de 

producent op de grens van het haalbare zit voor het halen van een enkellaags productiedikte 

van 1,3 mm. KIWA schat in dat de putjes ca. 0,25 mm dik zijn. Daarmee voldoet de folie niet 

aan de bestekseis van +5 % en -0 %. Hierop maakt de verlegger/aannemer vervolgens een 

voorbehoud ten aanzien van de garantie op waterdichtheid. 

 Door Quality Services in overleg met de gemeente en de aannemer wordt vervolgens nog een 

contra-expertise aangevraagd bij TNO. Deze instantie komt tot de conclusie dat deze partij 

folie niet geschikt is voor het beoogde doel vanwege de kans op falen door de aanwezigheid 

van structurele putjes en scheuren.  

                                                      

2
 Beoordelingsrichtlijn voor KIWA productcertificaat voor afdichtingsfolie van weekgemaakte 

polyvinylchloride (PVC-P), met of zonder verstreking, d.d. 15 juni 2006. 
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 Naar aanleiding van de diverse beoordelingsrapporten gaan alle betrokken partijen om de 

tafel zitten. De conclusie wordt getrokken dat de putjes en scheuren door (een structurele fout 

in) het productieproces worden veroorzaakt, zoals ook al door KIWA aangegeven. Een 

andere partij folie van dezelfde producent met dezelfde dikte biedt dus geen soelaas. 

 De aannemer geeft vervolgens aan dat er op de markt geen andere producent te vinden is 

van folie met een dikte van 1,3 mm met de vereiste certificaten. (Een kort marktonderzoek 

door ARCADIS bevestigt dit beeld: hoewel er voldoende producenten van PVC-folie zijn (in 

Europa) is er vooralsnog maar één die PVC-folie onder ATA-keur kan produceren (namelijk 

dochter Sika Trocal GmbH van concern Sucoflex AG). Niet zozeer de dikte van 1,3 mm 

enkellaags is dus de concurrentiebeperkende factor, maar het voldoen aan ATA-kwaliteit. 

Daarnaast zijn (nog) slechts 2 bedrijven in Nederland actief op de markt van het in „den natte‟ 

leggen van folie, namelijk GENAP BV en HERO-Folie BV). 

 Op grond van het bovenstaande punt mag de aannemer van de gemeente daarom op zoek 

naar een alternatief. De aannemer vraagt op 23 juni 2008 uitstel van oplevering aan in 

verband met de verwachte extra benodigde tijd voor levering, voorbereiding, bewerking en 

verwerking op locatie van een nieuwe folie. In totaal zo‟n 5 à 6 weken uitstel. 

 Medio 2008 worden bielzen met carboleum en een vat met hydroliekolie in de bodem van de 

bouwlocatie gevonden. De projectleider vraagt zich vervolgens af wat dit (via het grondwater) 

voor mogelijke schadelijke invloeden heeft op de toe te passen folieconstructies in de 

toeritten. 

 Op 4 juli stelt de aannemer een PVC-P folie van 1,0 mm dik met ATA-kwaliteit voor, waarvan 

op 30 juni al door Quality Services is bevestigd dat dit alternatief ook goed voldoet voor het 

beoogde doel. 

 Op 11 juli adviseert Witteveen + Bos de folie van 1,0 mm te accepteren, maar tevens de 

externe kwaliteitsborging te intensiveren. Daarnaast wordt de Gemeente geadviseerd  - naar 

aanleiding van de op de bouwlocatie aangetroffen omstandigheden -  monsters van de 

nieuwe folie op chemische bestendigheid te laten testen. Qua gevraagd uitstel door de 

aannemer wordt de gemeente geadviseerd een gedetailleerde planning van de 

werkzaamheden met betrekking tot de nieuwe folie aan de aannemer te vragen en na te gaan 

hoe dit past in een herziene totaalplanning. 

 De aannemer geeft op 17 juli 2008 aan zelf niet te kunnen aangeven of de nieuwe folie de 

chemische bestendigheid heeft die nu noodzakelijk is (gegeven de gevonden vervuiling). Pas 

als blijkt dat de nieuwe folie voldoet, wil hij pas garantie geven. De gemeente antwoordt per 

email dat de aannemer de folie moet laten testen. 

 Op 18 juli geeft TNO aan dat de chemische bestendigheid alleen goed kan worden getest 

door langdurige expositie, minimaal 1.000 uur oplopend tot maximaal 2.000 uur. Een 

quickscan zou onvoldoende zekerheid geven in dat opzicht. De aannemer belt daarop de 

projectleider van de Gemeente, maar krijgt deze niet te pakken. Daarop geeft de aannemer 

via QS aan TNO opdracht voor de langdurige test. 

 De positieve resultaten van het TNO-onderzoek worden bekend op 28 september, waarna de 

aannemer de folie definitief bestelt.  
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Bijlage 3. Afkortingen 
 

SO  Schetsontwerp, fase in projectmatig werken 

 

VO  Voorlopig Ontwerp, fase in projectmatig werken 

 

DO  Definitief Ontwerp, fase in projectmatig werken 

 

GOKIT  Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd 

 

RAW-bestek Rationalisatie en Automatisering grond, weg- en waterbouw, betreft een 

standaard om bestekken te schrijven 

 

UAV  Uniforme administratieve voorwaarden (regel zakelijke verhouding tussen 

opdrachtgever vertegenwoordigd door “directie UAV” en de aannemer 

 

ARW  Aanbestedingsreglement voor Werken, geeft procedurevoorschriften. In dit 

onderzoek gaat het om de ARW 2005 

 
SSK                  Standaard systematiek kostenramingen, ontwikkeld ten behoeve van de weg- en 
                         waterbouw 
 

WBS  Work Breakdown Structure, de standaard om in het financiële systeem de 

projectadministratie in te richten door projecten op te splitsen in deelprojecten en 

deeltaken. 
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Bijlage 4. Geïnterviewden 

 

G. Berkelder  wethouder verantwoordelijk voor programma Bereikbaarheid 

E. Odaci  programmamanager bereikbaarheid 

I. Visser  projectleider tot zomer 2007 

H. van Haasteren projectleider vanaf zomer 2007 

T. Wiggers senior adviseur bureau unitcontrol 

H. Meester Witteveen+Bos, projectleider 

A. van Kammen Witteveen+Bos, milieukundig expert 

R. de Boer Witteveen+Bos, projectdirecteur 

G. Franken directievoerder 

H. de Lange assistent/directievoerder 

W. Klein Douwel beleidsmedewerker bodem 

 

Per email: 

J. Modderkolk  teammanager P & C (concernfinanciën) 

R. Hunink  teammanager centrale administratie 

W. Dal   interne controle Ruimte en Samenleving 

J. Arentsen  directeur Ruimte en Samenleving 

H. Pelleboer  clustermanager Ruimte en Samenleving, 

J. Kloet Overbeeke clustermanager Ruimte en Samenleving 
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Documentatie 

 

Ordners: 

 Tunnel H. Dunantlaan, GOTIK, projectleider Ivor Visser; 

 Tunnel H. Dunantlaan, PRODUCTEN, projectleider Ivor Visser; 

 Tunnel H. Dunantlaan, OGON, projectleider Ivor Visser; 

 Fietstunnel Dunantlaan, toetsing juni - …, correspondentie, 2008; 

 Fietstunnel Dunantlaan, toetsing mrt – juni; 

 Financiën Fietstunnel Henri Dunantlaan; 

 Aankleding Dunanttunnel, 2008. 

 

Aanvullend zijn van Witteveen en Bos o.m. nog de volgende documenten ontvangen: 

 

 Concept Variantennota d.d. 5 april 2007; 

 Het bestek inclusief bijlagen en bijlagen ter informatie bij het bestek; 

 Besteksbegroting 

 Nota van Inlichtingen d.d. 27 november 2007; 

 Proces verbaal van aanbesteding d.d. 6 december 2007; 

 Gunningsadvies d.d. 18 december 2007; 

 Projectraming VO d.d. 26 april 2007; 

 Projectraming DO d.d. 10 september 2007. 

 

Overig 

 Bestekswijzingen cumulatief nr. 14 van 30 september 2008 directieprognose (Excelbestand). 

 Marap, projectenrapportage en jaarrekening eenheid Ruimte en Samenleving 

 
 

 


