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Evaluatie Renovatie Proveniersbrug

Geachte dames, heren,

De Proveniersbrug is inmiddels alweer geruime tijd in gebruik, maar de renovatie van de brug heeft
veel meer tijd in beslag genomen dan vooraf was voorzien. De lange doorlooptijd van de renovatie en
de problemen rond de uitvoering zijn voor ons aanleiding om het project nader te beschouwen.
Daarom hebben wij BMC Advies opdracht gegeven een evaluatierapport op te stellen dat niet alleen
het verloop van het project schetst, maar met name ingaat op de vraag of uw raad gedurende het
proces adequaat is geïnformeerd. Dit rapport is afgelopen februari door BMC opgeleverd. Daarnaast
heeft BMC in kaart gebracht welke lessen de gemeentelijke organisatie heeft geleerd van het project
Renovatie Proveniersbrng.

Evaluatie planning
Uit de evaluatie van het project blijkt dat de vertraging in het project een aantal oorzaken kent. De
aannemer voldeed niet aan zijn contractuele verplichtingen. Door afkeuring van bepaalde onderdelen
wegens het ontbreken van certificaten en proefmonsters moesten deze onderdelen opnieuw worden
geproduceerd. Met deze vertraging was in de planning geen rekening gehouden. Deze planning was
krap, maar opgesteld in overleg met de aannemer en akkoord bevonden. De aannemer was echter niet
transparant over de voortgang en vereiste tussenproducten werden niet aangeleverd. Sturing op tijd
was daardoor niet mogelijk. Tijdens de uitvoering deed zich een aantal onvoorziene omstandigheden
voor, waardoor extra werkzaamheden noodzakelijk waren.

Rapport
Het rapport van BMC Advies kent drie aandachtspunten: het proces, de vraag of de raad goed is
geïnformeerd en de financiën. Over de eerste twee punten schetst het rapport een duidelijk beeld. Een
compleet beeld van de financiën is pas beschikbaar na afwikkeling van de juridische procedure met de
aannemer, naar verwachting in het tweede kwartaal van 201 8 . De u in september 201 5 gemelde
financiële stand inclusief risicoreservering is onveranderd en behoeft vooralsnog geen aanpassing.

Informatievoorziening aan de raad
De onderzoekers komen tot de conclusie dat de aan de raad aangeboden informatie adequaat is
geweest voor het vervullen van de kaderstellende en controlerende rol. Steeds als het project buiten de
gestelde kaders dreigde te komen, bent u hierover tij dig geïnformeerd.
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Aandachtspunt hierbij is dat het beheer van kapitaalgoederen een complexe materie is. De informatie
is met u gedeeld, maar wel versnipperd.

Geleerde lessen uit de evaluatie
BMC Advies heeft onderzocht of uit de evaluatie van het project Renovatie Proveniersbrug afdoende
lessen zijn geleerd over het eigen functioneren van de organisatie. Naast enkele meer praktische
adviezen geeft het rapport ook enkele aanbevelingen voor verdere doorontwikkeling van het
projectmatig werken. De opkomst van nieuwe geïntegreerde contractvormen en de vaak verregaande
juridisering van het aanbestedingsproces vragen om meer aandacht voorjuridische control. BMC stelt
verder dat in het Handboek Projectmatig Werken de rollen van de Schiedamse samenleving en het
college goed zijn verankerd, maar dat de verbinding met de gemeenteraad sterker mag. Het Handboek
wordt op deze onderdelen aangepast.

Het rapport stelt dat de organisatie laat zien zich in de breedte te hebben ontwikkeld. Er is ingezet op
versterking van de project control. Verder is een verbeterd Handboek Projectmatig Werken opgesteld.
Voor ieder project wordt nu een risicodossier inclusief een realistische planning opgesteld, vindt het
aanbesteden tegenwoordig minimaal plaats op basis van EMVI-criteria (Economisch Meest
Voordelige Inschrijving) en worden nieuwe geïntegreerde contractvormen toegepast.

Bij latere projecten, zoals het project Renovatie Ooievaarsbrug, zijn de geleerde lessen in praktijk
gebracht. De werkzaamheden voor de Ooievaarsbrug zijn via een voorselectie procedure op basis van
EMVI en via een Design & Construct contract aanbesteed, waarbij gegund is op waarde en niet op
prijs. Met deze methodiek zijn partijen geselecteerd die deskundig waren om het werk uit te voeren. In
deze geïntegreerde contractvorm wordt intensief gebruik gemaakt van kennis vanuit de markt. Het
project is conform de systematiek van proj ectmatig werken uitgevoerd, waarbij het risicodossier een
prominente rol heeft gespeeld. Het project is afgerond naar volle tevredenheid van de omgeving en
binnen de afgesproken tijd en geld.

Tij dens de besloten raadscommissievergadering van 8 september 201 5 is u toegezegd dat er zowel een
evaluatie van het proces rondom het proj ect als een onderzoek naar de sturing en beheersing van het
project zou worden uitgevoerd. De evaluatie alsmede het onderzoek naar de sturing en beheersing zijn
verwerkt in het rapport van BMC. Deze ontvangt u als bijlage bij deze brief. Wij willen de
onderzoeksresultaten graag met u bespreken.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris, de burgemeester,

D.andstede C.H.J.s
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Sturing en beheersing van renovatie Proveniersbrug 

Over de positie van de gemeenteraad en lessen voor de organisatie 
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1 Sturing en beheersing van renovatie Proveniersbrug 

Renovatie Proveniersbrug werd hoofdpijndossier voor Schiedam 

De Proveniersbrug in Schiedam is een belangrijke schakel in het 
verkeersnetwerk van de stad. De noodzakelijke renovatie van de brug 
werd een hoofdpijndossier. De ingreep was omvangrijker dan vooraf 
gedacht. Bovendien moest het geleverde bewegingswerk voor de brug uit 
veiligheidsoverwegingen door de gemeente worden afgekeurd. 
Bereikbaarheid, watersporttoerisme en imago hebben er onder geleden, 
budget en looptijd verdubbelden. Een juridisch geschil met de aannemer 
zorgt voor een lange nasleep.  
 

Meer financiële en maatschappelijke impact beheer en onderhoud 

Ook andere steden in Nederland hebben te maken met probleemdossiers 
als de Proveniersbrug. Beheer en onderhoud waren politiek-bestuurlijk 
en maatschappelijk lange tijd een commodity: het moest ‘gewoon 
gebeuren’. Echter, in de ontwikkelfase van veel Nederlandse steden 
worden beheer en onderhoud steeds belangrijker. Veel kapitaalgoederen 
zijn – gerekend vanaf de naoorlogse wederopbouw – in de fase van groot 
onderhoud of renovatie beland.  
 
Levensduurverlenging, kwaliteitsverbetering, investeringen als gevolg 
van wijziging in wet en regelgeving en vervangingsinvesteringen zijn aan 
de orde. Belangrijk aandachtspunt is  dat voor renovatieprojecten het 
risico op onvoorziene omstandigheden groot kan zijn. Bijvoorbeeld 
doordat de her te gebruiken constructie meer gebreken vertoont dan uit 
inspecties is aangenomen.  

Maatschappelijk neemt eveneens het belang van beheer en onderhoud 
toe. Enerzijds door de omvang en impact van de projecten, anderzijds 
door de groeiende mondigheid en betrokkenheid van inwoners bij de 
kwaliteit van de openbare ruimte.  
 
 
Adequate informatie noodzakelijk om raad in positie te houden 

Beheer van kapitaalgoederen begint met kaderstelling. Dit is een taak van 
de gemeenteraad. Deze bepaalt wat de kwaliteit moet zijn en reserveert 
de budgetten die ermee gemoeid zijn. Met die inhoudelijke en financiële 
kaders gaat het college aan de slag. Tussentijds in rapportages en achteraf 
in de jaarstukken rapport het college aan de raad over de uitvoering. De 
raad controleert of het college binnen de gestelde kaders is gebleven.  
 
De wijze waarop de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende 
rol vervult en de manier waarop het college er uitvoering aangeeft, 
bepaalt in grote mate hoe inwoners en bezoekers de stad ervaren en 
waarderen. De toenemende financiële en maatschappelijke impact van 
grote beheer- en onderhoudsprojecten stellen nieuwe eisen aan het in 
positie brengen van de gemeenteraad 
 
Informatievoorziening van de raad is wezenlijk om met name de 
controlerende rol te kunnen vervullen. Een gemeenteraad kan alleen 
functioneren als hij erop kan vertrouwen dat het college volledige en 
juiste informatie verstrekt aan de raad op het juiste moment.   
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Het college kan op zijn beurt de gemeenteraad alleen adequaat 
informeren als het college door de ambtelijke organisatie wordt 
geïnformeerd.  
 
 
Beheersing projecten ingewikkelder door marktontwikkelingen  

Op de markt van fysieke projecten hebben zich de afgelopen jaren diverse 

ontwikkelingen voorgedaan die sturing en beheersing van dit type 

projecten (nog) complexer hebben gemaakt. De krediet- en 

vastgoedcrisis hebben de houding en manier van werken van aannemers 

op scherp gezet, met verregaande juridisering van het 

aanbestedingsproces tot gevolg.  

Waar vroeger veel belang werd gehecht aan de relatie tussen klant en 

leverancier en voorkomende problemen in samenwerking werden 

opgelost, heeft de huidige aanbestedingspraktijk veelal geleid tot een 

puur zakelijke opstelling waarbij de relatie ondergeschikt is.  

Als reactie hierop zien we nieuwe, geïntegreerde contractvormen 

ontstaan, waarbij delen van de projectrealisatie (ontwerp, uitwerking, 

realisatie, onderhoud) geïntegreerd op de markt worden gebracht. Deze 

nieuwe contractvormen stellen andere eisen aan het 

opdrachtgeverschap en de daarvoor benodigde kennis van gemeenten.  

 

 

 

 

 

Casus Proveniersbrug leidt tot twee onderzoeksvragen 

De gemeente Schiedam wil weten hoe kaderstelling en controle door de 

gemeenteraad enerzijds en sturing en beheersing door het college 

anderzijds in het project renovatie Proveniersbrug zijn verlopen. Wat 

betreft de rol van de gemeenteraad gaat het meer specifiek om de vraag 

of de raad voldoende is geïnformeerd c.q. in positie is gebracht. 

Na de (technische) afronding van de renovatie is een projectevaluatie 

uitgevoerd door het Ingenieursbureau Den Haag. Deze gaat in op het 

functioneren van de projectorganisatie. De vraag is of uit deze evaluatie 

afdoende lessen zijn geleerd met het oog op toekomstige uitvoering van 

grote projecten. 

Concreet liggen hier twee onderzoeksvragen voor: 

1. Is de gemeenteraad adequaat geïnformeerd over het project  

renovatie Proveniersbrug? 

2. Zijn uit de evaluatie van het project renovatie Proveniersbrug 

afdoende lessen geleerd over het eigen functioneren van de 

organisatie? 
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Bronnen van onderzoek 

Adequate informatievoorziening is gedefinieerd als het tijdig en volledig 

beschikken over juiste informatie die de kaderstellende en controlerende 

rol van de gemeenteraad mogelijk maken. De informatievoorziening aan 

de gemeenteraad is onderzocht aan de hand van beschikbare stukken in 

het raadsinformatiesysteem van de gemeente Schiedam.  

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

 Raadsinformatiesysteem: alle documenten met verwijzing naar 

zoekterm Proveniersbrug (195 zoekresultaten) 

 Protocol inzake actieve informatievoorziening van de raad door het 

college en de burgemeester (2005) 

 Begrotingen en jaarrekeningen 2008 tot 2016 

 Checklist Grote Projecten (2012) 

 Kwaliteitshandboek Ingenieursbureau (2013) 

 Feitenrelaas Proveniersbrug (intern document, 2014) 

 Projectevaluatie Proveniersbrug te Schiedam, Ingenieursbureau Den 

Haag (2014) 

 Analyse renovatie Proveniersbrug (intern document, 2014) 

 Organisatieregeling gemeente Schiedam (2014) 

 Handboek Projectmatig Werken 3.0 (2016) 

 Gesprekken met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en toenmalig 

griffier 

 

 

Leeswijzer 

De voorliggende rapportage gaat achtereenvolgens in op: 

 Bevindingen en adviezen (samenvatting) 

 Kaderstelling en controle door gemeenteraad 

o Context: rollen in duaal stelsel 

o Reconstructie tijdlijnen 

o Bevindingen: raad adequaat geïnformeerd 

 Sturing en beheersing van grote projecten  

o Projectevaluatie, Ingenieursbureau Den Haag 

o Second opinion, gemeente Schiedam 

o Bevindingen: projectmatig werken na Proveniersbrug 

doorontwikkeld 

 Bijlage: Protocol inzake actieve informatievoorziening van de raad 

door het college en de burgemeester  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



4 

 

2 Bevindingen en adviezen 

Bevindingen 

Is de gemeenteraad adequaat geïnformeerd over het project  renovatie 

Proveniersbrug? 

 
 Op basis van beschikbare stukken en het verloop in de tijd van de aan 

de gemeenteraad aangeboden informatie is de conclusie dat de raad 

adequaat is geïnformeerd over het project renovatie Proveniersbrug. 

De informatie die nodig is om de kaderstellende en controlerende rol 

te vervullen, was gedurende het project beschikbaar.  

 

 Steeds als het project buiten de gestelde kaders dreigde te komen en 

was gekomen, is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. In de tijd 

is daarbij in de toonzetting een verschuiving waarneembaar van 

optimisme over planning en budget, naar kritisch realisme. 

 

 Ook politiek en maatschappelijk gevoelige informatie is met de raad 

gedeeld. Dat gebeurde tot aan oplevering van de brug in de 

openbaarheid, over het juridisch geschil is de gemeenteraad in 

besloten delen van raadsvergaderingen geïnformeerd.  

 

 

 

 Het college heeft gehandeld in de strekking van het Protocol actieve 

informatievoorziening. Voornemens tot wijziging van de begroting 

zijn gecommuniceerd. Uit de stukken blijkt overigens niet dat het 

protocol een bewuste rol heeft gespeeld in de informatievoorziening. 

 

 Wat betreft de informatievoorziening geldt wel een kanttekening. 

Het beheer van kapitaalgoederen is een complexe materie die vaak 

lastig te doorgronden is. Alle relevante informatie is gedeeld, maar is 

wel versnipperd en over een lange periode aangereikt. Er lijken hier 

en daar ook enkele technische onvolkomenheden in de informatie te 

zijn geslopen. Dat past op zich bij de complexiteit en lange looptijd 

van het project, maar het maakt het lastig om een goed totaalbeeld 

te vormen. Hierdoor zou de controlerende rol en (financieel) 

kaderstellende rol onder druk hebben kunnen komen.  

 

 Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een cultuur van ‘onder de 

pet houden’. Er zijn in het land voorbeelden van projectorganisaties 

die (te) lang proberen om zelf problemen op te lossen alvorens 

management en bestuur te betrekken. Dat is hier niet het geval, 

ondanks een soms gebrekkige communicatie tussen leden van het 

projectteam. Er is tijdig geëscaleerd richting ambtelijk en bestuurlijk 

opdrachtgever en deze hebben vervolgens de raad geïnformeerd. 
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Zijn uit de evaluatie van het project renovatie Proveniersbrug afdoende 

lessen geleerd over het eigen functioneren van de organisatie? 

 
 De projectevaluatie legt een grote focus op het aspect planning. Deze 

heeft wel degelijk een belangrijke rol gespeeld, maar tegelijkertijd 

leidt het af van de hamvraag: was de organisatie destijds toegerust 

om een dergelijk complex project tot een goed einde te brengen? 

 

 Het dossier Proveniersbrug is een uiting van structurele externe 

veranderingen die om aanscherping van de bestaande manier van 

werken vraagt. Mede naar aanleiding van de projectevaluatie zijn op 

dit punt de afgelopen jaren diverse acties ondernomen waaronder: 

 

 Doorontwikkeling projectmatig werken, resulterend in het 

Handboek Projectmatig Werken 3.0 

 Versterking van project control 

 Ontwikkeling van aanvullende vormen van aanbesteding (gunnen 

op waarde, geïntegreerde contracten)  

 Investering in opleiding en ontwikkeling, onder andere op het 

gebied van risicomanagement 

 

 Met deze lessen laat de organisatie zien zich in de breedte te hebben 

ontwikkeld, mede naar aanleiding van de casus Proveniersbrug. Het 

nieuwe Handboek Projectmatig Werken is te zien als kristallisatiepunt 

van de nieuwe realiteit van grote projecten in de openbare ruimte. 

 

 

 

 Het Handboek is opgesteld als een handreiking, niet als een checklist. 

Dit draagt bij aan het eigen maken van de strekking van het 

projectmatig werken, en voorkomt het risico van het ontstaan van 

een papieren werkelijkheid. 

 

 Uit het Handboek blijkt meer aandacht voor een gedegen 

voorbereiding van grote projecten. In vergelijking met het daarvoor 

gebruikte Kwaliteitshandboek Ingenieursbureau is een extra fase in 

de voorbereiding toegevoegd. 

 

 De organisatie stelt zich in het Handboek kwetsbaar op in die zin dat 

in geval van het ontbreken van  expertise of bij behoefte aan een 

second opinion elders kan worden ingehuurd. Essentieel is een 

continue bezinning op de vraag welke expertise – civieltechnisch, 

juridisch, financieel, risicomanagement – in welke geledingen van de 

organisatie minimaal noodzakelijk is om de rol van opdrachtgever 

professioneel in te kunnen vullen. 

 

 In het Handboek komt het onderwerp juridische control niet expliciet 

aan de orde. Er wordt gesproken over vakspecialisten, maar gelet op 

het sterk toegenomen belang – onder andere door het gebruik maken 

van nieuwe, geïntegreerde contractvormen – verdient dit thema 

meer aandacht.  

 

 De rollen van de Schiedamse samenleving en het college zijn goed 

verankerd in het Handboek, de verbinding met de gemeenteraad mag 

sterker. 
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 In het project renovatie Proveniersbrug is alleen in het begin gewerkt 

met alternatieven. Het werken met alternatieven en scenario’s kan 

bijdragen aan het vergroten van de sturingsmogelijkheden van het  

college. De waarde van het werken met alternatieven en scenario’s 

wordt gemist in het Handboek Projectmatig Werken. 

 

 De gemeente heeft nieuw beleid vastgesteld voor (nog) meer 

betrokkenheid van inwoners en andere belanghebbenden bij de 

inrichting van de buurt. Bewonersparticipatie is gemeengoed bij 

beheer- en onderhoudsprojecten. 
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Adviezen 

Overweeg de introductie van een dashboard 

Het uitwisselen van begrijpelijke, objectieve en op sturing gerichte 

informatie is een randvoorwaarde voor adequate politieke 

besluitvorming. De inhoud van relevante stukken is overwegend 

financieel-technisch van aard. Hierdoor ontbreekt het aan een geschikte 

– toegankelijke en objectieve – basis voor een goede inhoudelijke dialoog 

tussen het college, de gemeenteraad en de stad. Om de gemeenteraad 

optimaal te informeren kan de introductie van een Dashboard Grote 

Projecten worden overwogen (stoplichtmodel).  

Het belangrijkste doel van het dashboard is het inzichtelijk maken van de 

relatie tussen de grote projecten, de benodigde budgetten en 

(maatschappelijke) resultaten. De verwachting is dat dit de communicatie 

tussen ambtelijk apparaat, de wethouder en de gemeenteraad verder ten 

goede komt - elk binnen de eigen onderscheiden rol – en zo de 

besluitvorming over de buitenruimte binnen Schiedam verder wordt 

gefaciliteerd.  

Het dashboard is een toegankelijke vertaling van de integrale 

meerjarenbegrotingen, inclusief vervangingsinvesteringen en groot 

onderhoud. Het is een bundeling van bestaande informatie, geen nieuw 

‘lijstje’.  

Risico-informatie is daarbij een aandachtspunt. Aan het begin van 
projecten worden risico’s nogal eens onderschat. Tegelijkertijd past 
sturing op individuele projecten door de raad minder goed bij de 
rolverdeling tussen college en gemeenteraad. In het voortgaande gesprek 
over bestuurlijke vernieuwing kunnen college en raad nadere afspraken 
maken over de informatiebehoefte van de raad op dit punt. 
 

Beoordeel periodiek de eigen kerncompetenties en expertise 

De lessen uit de casus Proveniersbrug zijn door de organisatie vertaald in 

de praktijk van projectmatig werken en de vastlegging daarvan in een 

nieuw handboek. Bij het bestendigen en verder ontwikkelen is het van 

belang om periodiek te bezinnen om de noodzakelijke kernexpertises, die 

vanuit professioneel opdrachtgeverschap in eigen huis noodzakelijk zijn. 

Afgemeten aan het Handboek Projectmatig Werken 3.0 verdienen twee 

expertisesoorten extra aandacht: juridische control en toezicht. 

Het is noodzakelijk om op cruciale en strategische momenten een 

juridische toets plaats te laten vinden. Zeker in de beginfase is het zinvol 

om de jurist  te laten meekijken, zodat problemen en mogelijke risico’s in 

een vroegtijdig stadium worden onderkend. Projectleiders moeten zich 

bewust zijn van het belang van juridische control en deze adequaat 

inschakelen.  

Aanpassing van de werkwijze, waarbij een nadrukkelijke rol (lees: 

verplicht procesonderdeel) aan de jurist binnen een project wordt 

toebedeeld, is noodzakelijk. Van de jurist mag worden verwacht dat deze 

toegankelijk is en praktisch meedenkt in oplossingen.  

Gelet op de nieuwe contractvormen en de veranderingen in de 

verhouding tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers is het verder 

opportuun het belang van de directievoerder en toezichthouder expliciet 

te onderkennen. 

Het blijven ontwikkelen van de externe en interne omgevingssensitiviteit 

(signaleren van risico’s, actieve informatievoorziening, betrekken van 

stakeholders) verdient blijvende aandacht. 
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3 Kaderstelling en controle door gemeenteraad  

Context: rollen in duaal stelsel 

De Wet dualisering gemeentebestuur heeft ertoe geleid dat veel in de 

Gemeentewet opgenomen bestuursbevoegdheden zijn verschoven van 

de raad naar het college. De gemeenteraad raad treedt op namens de 

bevolking, geeft kaders aan en controleert het college van burgemeester 

en wethouders. De raad stelt onder meer begrotingen, rekeningen, 

verordeningen, algemene regels vast. Het college voert de maatregelen 

uit en legt achteraf verantwoording af aan de raad. Wanneer de raad 

eenmaal de grote lijnen heeft vastgesteld, is het aan het college om te 

bepalen hoe het die gaat uitvoeren. De rollen bij grote beheer en 

onderhoudsprojecten zijn hiernaast weergegeven.  

De wijze waarop de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende 

rol vervult en de manier waarop het college er uitvoering aangeeft, 

bepaalt in grote mate hoe inwoners en bezoekers de stad ervaren en 

waarderen. 

Informatievoorziening van de raad is cruciaal, voornamelijk voor de 
controlerende en bijstellende rol. Rondom de informatievoorziening zijn 
in de gemeente Schiedam in 2005 afspraken vastgelegd in het “Protocol 
inzake actieve informatievoorziening van de raad door het college en de 
burgemeester”.  

 

Dit protocol bepaalt dat het college de raad tijdig alle informatie die hij 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Daarvan is onder meer 
sprake als typeringen als omvangrijk en complex, grote maatschappelijke 
impact, publiciteitsgevoelig en/of politiek gevoelig van toepassing zijn. Uit 
de toelichtende gesprekken in dit onderzoek is naar voren gekomen dat 
het protocol op dit moment geen actief leven leidt. In de casus 
Proveniersbrug zijn ook geen expliciete verwijzingen naar het protocol 
aangetroffen.  

http://www.zaltbommel.nl/Bestuur%20en%20organisatie/College%20van%20B%20en%20W/
http://www.zaltbommel.nl/Bestuur%20en%20organisatie/College%20van%20B%20en%20W/
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Hier is onderzocht of gehandeld is in de strekking van het protocol. 

Adequate informatievoorziening is daarbij gedefinieerd als het tijdig en 

volledig beschikken over juiste informatie die de kaderstellende en 

controlerende rol van de gemeenteraad mogelijk maken.  

 

Reconstructie kaderstellende rol 

Op basis van de beschikbare stukken is een aantal tijdlijnen 

gereconstrueerd met betrekking tot de rollen van de gemeenteraad. De 

fasering van het project in fasen van ontwikkeling is als volgt te schetsen: 

 

De inhoudelijke kaderstelling van de raad verloopt via drie parallelle, 

samenhangende lijnen: 

Algemeen   Stadsvisie Schiedam 2030 

Verkeer & Vervoer  Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 

Openbare Ruimte  Nota Openbare Ruimte, MBOP BOR 

 

Het belang van de binnenstad voor inwoners en bezoekers staat centraal. 

Geconstateerd wordt dat de Proveniersbrug onvoldoende kwaliteit had 

als stadsentree. Andere motieven voor aanpak van de brug zijn de 

versterking van het (water)toerisme, de brug als schakel in het 

fietsnetwerk van de stad en de staat van onderhoud. 

Over de maatschappelijke effecten is door het college als volgt 

gerapporteerd: 

 In de jaarstukken 2013 wordt gemeld dat de renovatie van de 

Proveniersbrug de nodige tegenslagen heeft gekend. Dat heeft geleid 

tot meerdere kort- en langdurige afsluitingen voor het verkeer. Dat 

had vervolgens consequenties voor de bereikbaarheid van de 

binnenstad.  

 In de jaarstukken 2014 wordt gemeld dat er sprake is van een daling 

in bezoekersaantallen en dat het watertoerisme stagneert door de 

problemen met de Proveniersbrug.  

 De rapportage Voortgang Stadsvisie Schiedam 2030 van maart 2014 

maakt eveneens melding van een lager aantal bezoekers. Naast de 

economische crisis wordt de belemmering in bereikbaarheid (o.a. 

werkzaamheden aan Proveniersbrug) als mogelijke oorzaak 

genoemd. 

De kaderstelling door de gemeenteraad in de tijd is als volgt te schetsen:  

Initiatief

2006 - 2010

• Onderzoeken

Definititie

2011 - 2012

• Fasedocument 
(jan 2012)

Voorbereiding

2012 - 2013

• Projectplan (apr 
2012)

Realisatie

2013 - 2016

• Opdracht (jan 
2013)

• Afkeuren 
onderdelen (sep 
- dec 2014)

• Herstart bouw 
(jul 2015)

• Oplevering (jan 
2016)

Nazorg

2014 - 2017 

• Lessons Learned 
Report (juli 
2014)
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Sep 2009 

Stadsvisie Schiedam 2030 

Ontwikkeling Binnenstad 

Mei 2012 

GVVP Uitvoeringsprogramma 

Mrt 2011 

Schiedamse Binnenstad 

Nota Openbare Ruimte 

 

Okt 2010 

MBOP Openbare 

Ruimte 2011 – 2015  

Mei 2012 

Checklist Grote Projecten 

Mrt 2014 

Voortgang Stadsvisie 2030 

Entreefunctie, toerisme 

Apr 2016 

Startnotitie ambitie- en 

kwaliteitsniveau BOR 

Sep 2014 

MBOP Openbare 

Ruimte 2015 - 2019 

Dec 2011 

Gemeentelijk Verkeer- en 

Vervoersplan 

Bereikbaarheid 

binnenstad, fietsnetwerk 

Initiatief    Definitie   Voorbereiding   Realisatie   Nazorg 

Tijdlijn kaderstelling 



11 

 

De gemeenteraad heeft in 2010 met het Meerjaren Beheer en 
Onderhoudsprogramma BOR 2011 – 2015 de overall financiële kaders 
vastgesteld. De financiële kaders die de raad heeft vastgesteld in de 
jaarlijkse P&C cyclus zijn als volgt: 
 
 
Programmabegroting 2008 
Beleidsonderdeel C. Binnenstad 
Zorgen voor een schone en verzorgde openbare ruimte Renoveren en/of 
vernieuwen bruggen de Kippenbrug en Proveniersbrug. 
 
Programmabegroting 2009 
Een beter beheer van het openbaar gebied (schoon, heel en veilig) 
(doelstelling 9) wil de gemeente bereiken door: renoveren en/of 
vernieuwen van bruggen zoals de Kippenbrug, de Proveniersbrug en (zo 
mogelijk) de Ooievaarsbrug.  
 
Programmabegroting 2010 
Beweegbare bruggen – Voor het groot onderhoud beweegbare bruggen 
is geen budget beschikbaar. De kosten worden in 2010 inzichtelijk 
gemaakt, waarna de resultaten in een MOP worden opgenomen. 
Vooruitlopend daarop dient in 2010 € 350.000 te worden opgenomen. 
Tot nu toe werd het groot onderhoud middels het indienen van 
prioriteiten jaarlijks gedaan. Voor noodzakelijke vervanging van de 
Ooievaarsbrug en Proveniersbrug in 2009/2010/2011 zullen in de nota 
onderhoud kapitaalgoederen kapitaalslasten worden meegenomen voor 
een sobere vernieuwing 
 
Programmabegroting 2011 
Krediet Proveniersbrug, vervangen klep, € 3.237.500 

 
 

Programmabegroting 2012 
In het algemeen is er veel achterstallig onderhoud bij de beweegbare 
bruggen. Twee bruggen, de Proveniersbrug en de Ooievaarsbrug, worden 
in 2012 en 2013 gereconstrueerd. Deze zijn in het MBOP BOR 2011-2015 
opgenomen. 
 
Programmabegroting 2013 
In het algemeen is er veel achterstallig onderhoud bij de beweegbare 
bruggen. Twee bruggen, de Proveniersbrug en de Ooievaarsbrug, worden 
in 2012 en 2013 gereconstrueerd. Deze zijn in het MBOP 2011-2015 
opgenomen. 
 
Programmabegroting 2014 
Vervangen klep Proveniersbrug (brug) € 3.037.500 
 
Vierde Technische Aanpassing Begroting 2015 
Project Proveniersbrug (€ 500.000). Momenteel zijn de werkzaamheden 
weer in volle gang. Zoals het er nu naar uitziet wordt de brug einde van 
dit jaar opgeleverd. Resteert nog de financiële eindafwikkeling met de 
aannemer. Kans is zeer aannemelijk dat hiervoor nog een juridisch traject 
(claims) doorlopen zal moeten worden. Het is op dit moment moeilijk in te 
schatten hoe dit proces zal uitpakken. In de risico-inventarisatie van de 
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting 
2015 is rekening gehouden met extra kosten voor dit project. Een deel 
daarvan is inmiddels zodanig concreet dat nog in 2015 extra budget 
benodigd is. Dit vanwege extra kosten door de uitloop van de 
werkzaamheden, extra begeleidingskosten (o.a. projectleiding, directie- 
en toezicht) en extra juridische kosten. Deze extra kosten worden 
geraamd op € 500.000. 
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Reconstructie informatievoorziening controlerende rol 

In de jaarlijkse P&C cyclus vormen de jaarstukken een belangrijk moment 
voor de controlerende rol van de gemeenteraad. Deze geven het 
volgende beeld:  
 
Programmarekening 2008 
Toestemming is verkregen om de voorbereidingen voor het aanpassen 
van de Proveniersbrug te starten 
 
Programmarekening 2009 
Met het vervangen van de Proveniersbrug is in 2009 een begin gemaakt. 
Er kan worden aangevangen met de ontwerpfase. De verwachte feitelijke 
fysieke vervanging zal begin 2011 starten. 
 
Programmarekening 2010 
Het project Proveniersbrug is in de onderzoeksfase. Het risico betreft 
onzekerheid over de toestand van de fundering van de brug wat mogelijk 
extra kosten met zich meebrengt. Risico: € 750.000 
 
Programmarekening 2011 
In 2011 is gestart met uitvoering van groot onderhoud conform het 
Meerjaren Beheer en Onderhoudsprogramma 2011-2015. Een aanzienlijk 
deel van de werkzaamheden die waren gepland voor 2011 zijn niet 
uitgevoerd. Hierdoor is een achterstand ontstaan in de 
uitvoeringsplanning van het MBOP. In 2012 wordt een herprioritering van 
de werkzaamheden en herschikking van de beschikbare financiële 
middelen uitgevoerd. Uitgangspunt blijft dat het voorgenomen 
programma in 2015 wordt afgerond. Een aantal belangrijke projecten die 
vertraging hebben opgelopen zijn […] de Proveniersbrug. 
 
 
 

Jaarstukken 2012 
We zijn in 2012 begonnen met het wegwerken van achterstallig 
onderhoud. Dit betreft met name de grote verkeersbruggen. De 
voorbereiding voor de renovatie van de Proveniersbrug is in 2012 
afgerond, waardoor in 2013 de uitvoering kan plaatsvinden. 
 
Bestuursrapportage 2012-II 
De dit jaar niet gerealiseerde onderhoudswerkzaamheden verschuiven 
binnen de MBOP periode 2011-2015 naar latere jaren, waarbij de 
eventueel niet gerealiseerde exploitatie via een storting in de voorziening 
Groot Onderhoud MBOP wordt afgewikkeld. Vooralsnog zijn er geen 
redenen om aan te nemen dat het totale onderhoud 2011-2015 niet 
conform planning uitgevoerd zal worden. Daarnaast treden er een aantal 
onder- en overschrijdingen op binnen het MBOP [… ] en de mogelijke 
overschrijding op het project Proveniersbrug met € 300.000, maar die 
kunnen naar verwachting binnen het MBOP worden opgevangen. 
 
Bestuursrapportage 2013 (augustus 2013) 
De renovatie van de Proveniersbrug valt tegen door onvoorziene 
tegenvallers, zoals het vervangen van de stalen draagconstructie, 
aanpassingen aan het aluminium brugdek en extra uitvoeringskosten. 
Vorig jaar is een overschrijding van € 300.000 gemeld. De huidige 
prognose komt uit op een overschrijding van circa € 1.100.000. Gevolgen 
voor de begroting zullen door middel van een technische 
begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd. 
 
Jaarstukken 2013 
Het project Proveniersbrug loopt al een geruime tijd. In januari 2013 is de 
realisatiefase van het project gestart. Het project heeft een harde 
deadline en door de tijdsdruk en tegenslagen vraagt het project bijzonder 
veel extra tijd en aandacht.  
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Er is inmiddels een overschrijding van het budget en de planning is 
uitgelopen. Naast het vele meerwerk als gevolg van fouten in de 
voorbereiding en het bestek zijn er ook aanzienlijke onvoorziene 
tegenvallers. Zo bleek tijdens de uitwerking de conditie van de 
hoofdliggers slechter te zijn dan verwacht. Deze zijn dan ook vervangen. 
Vanwege de vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden is ervoor 
gekozen om de binnenstad bereikbaar te houden door het plaatsen van 
een extra noodbrug met als gevolg extra kosten. Er zijn ook extra kosten 
gemaakt voor de engineering en juridische kosten. Deze overschrijding is 
gemeld in BERAP 2013. 
 
De lasten van de projecten Proveniersbrug en Bruggen Beatrixpark zijn 
hoger, omdat het voor sommige onderdelen nodig was ze te vervangen, 
in plaats van revisie. Kosten: € 557.000. Na renovatie van de 
Proveniersbrug is gebleken dat het nieuwe bewegingswerk van de brug 
niet voldoet en moet worden vervangen. Met de aannemer bestaat een 
dispuut omtrent de vraag wie voor de kosten van deze vervanging op 
moet draaien.  
Risico: € 1.000.000, kans 25%. 
 
Jaarstukken 2014 
De herstel werkzaamheden aan Proveniersbrug zijn vertraagd, als gevolg 
van technische problemen en juridische aangelegenheden.  Kosten: € 
769.000. Risico: € 250.000 
 
Jaarstukken 2015 
Vervangen klep Proveniersbrug (brug) € 6.500.000 (besluit TA 2014-II) 
 
 

Uit de opeenvolgende jaarstukken is het volgende beeld te destilleren: 

Jaarstukken Krediet Cumulatief besteed Besluit 

2012 € 200.000 € 423.000 Begr 2012 

2013 € 3.038.000 € 3.466.000 Begr 2012 

2014 € 500.000 € 4.083.000 2e TA 2014 

2015 € 6.500.000 € 5.004.000 TA 2014-II 

 

Dit beeld lijkt enkele onvolkomenheden te bevatten. De € 500.000 in 

2014 lijkt ofwel een verwijzing naar het restantkrediet (dat op 1-1-2014 € 

500.000 bedroeg), ofwel is het cijfer 4 weggevallen, aangezien in de 

Bestuursrapportage 2013 een overschrijding wordt gerapporteerd van € 

1.100.000 (totaal krediet zou dan € 4.500.000 zijn). In de (vier) Technische 

Aanpassingen van de begroting 2013 zijn overigens geen besluiten 

rondom het krediet van de Proveniersbrug teruggevonden. Tot slot lijken 

er verschillende kredieten aan dezelfde besluiten te worden toegekend.  

Deze onvolkomenheden laten onverlet dat de verstrekte informatie over 

de cumulatieve bestedingen zonder meer helder maakt dat het financieel 

verloop van het project problematisch is. Ook de toelichtende teksten in 

jaarstukken en Bestuursrapportages zijn daar duidelijk in. 

 
Aanvullend op de formele momenten en stukken in de P&C cyclus heeft 
het college actieve informatie versterkt aan de gemeenteraad over het 
verloop van het project Proveniersbrug. De tijdlijn van deze actieve 
informatievoorziening is als volgt gereconstrueerd: 
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12-06-13 

Raadsinformatiebrief 

Voortgang, risico planning 

30-06-2014 

Mondeling 

Spoedbodemprocedure RvA 

Budget > 6 miljoen 

18-02-2014 

Mondeling 

Problemen oplevering 

22-08-2013 

Raadsinformatiebrief  

Voortgang,  planning 

Brandersfeesten niet 

gehaald 

14-01-2015 

Raadsinformatiebrief 

Voortgang RvA / 

mediation 

08-09-2015 

Mondeling 

Voortgang RvA / 

mediation 

30-09-2014 

Raadsinformatiebrief 

Voortgang RvA 

14-04-2014 

Mondeling 

Afkeuring onderdelen 

Onderzoek IB Den Haag 

29-08-2013 

Raadsinformatiebrief 

Reactie college brief Centrummanagement 

03-06-2014 

Raadsinformatiebrief 

Vertraging 

Aankondiging procedure RvA 

22-07-2015 

Raadsinformatiebrief 

Hervatting werkzaamheden 

Voortgang RvA 

27-01-2016 

Raadsinformatiebrief 

Oplevering brug 

Voortgang geschil 

Oplevering brug 

Tijdlijn actieve informatievoorziening 
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Bevindingen: raad adequaat geïnformeerd 

De informatievoorziening moet worden gezien in het licht van de 

onderscheiden rollen: de raad stelt de overall maatschappelijke en 

financiële kaders (MBOP BOR), het college stuurt op individuele 

projecten, voor zover deze binnen de geschetste kaders plaatsvinden.  

Op basis van beschikbare stukken en het verloop in de tijd van de aan de 

gemeenteraad aangeboden informatie is de conclusie dat de raad 

adequaat is geïnformeerd over het project renovatie Proveniersbrug. De 

informatie die nodig is om de kaderstellende en controlerende rol te 

vervullen, was gedurende het project beschikbaar.  

Steeds als het project buiten de gestelde kaders dreigde te komen en was 

gekomen, is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Dit betreft vooral 

de realisatie- en nazorgfase. Eerst gaat het nog om het niet halen van de 

planning (Brandersfeesten), later over de gevolgen voor stad, planning en 

budget van de problemen in de oplevering. In de tijd is daarbij in de 

toonzetting een verschuiving waarneembaar van optimisme over 

planning en budget, naar kritisch realisme. 

Ook politiek en maatschappelijk gevoelige informatie is met de raad 

gedeeld. Dat gebeurde tot aan oplevering van de brug in de 

openbaarheid, over het juridisch geschil is de gemeenteraad in besloten 

delen van raadsvergaderingen geïnformeerd.  

Overschrijdingen van planning en budget zijn steeds benoemd en 

aangekondigd, het effect op het projectbudget is niet altijd (meteen) 

inzichtelijk. De jaarstukken geven vervolgens wel steeds zicht op de 

financiële stand van zaken.  

Op twee punten was de informatievoorziening mogelijk niet tijdig c.q. 

adequaat. Bij het opstarten van de juridische procedure bestaat de indruk 

dat dit besluit genomen is alvorens de raad te informeren, terwijl het 

protocol actieve informatievoorziening voorschrijft vóór het 

collegebesluit de raad te informeren (protocol artikel 3). Verder is volgens 

de beschikbare informatie de projectevaluatie van het Ingenieursbureau 

Den Haag nog niet gedeeld met de raadscommissie, zoals wel is 

toegezegd. 

Door de complexiteit en de lange looptijd was het voor raadsleden tijdens 

het traject welllicht lastig om op enig moment een goed totaalbeeld te 

vormen. De Informatie was wel voorhanden, maar wel enigszins 

versnipperd, zoals blijkt uit de gereconstrueerde tijdlijnen.  
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4 Sturing en beheersing van grote projecten

Projectevaluatie Ingenieursbureau Den Haag 

In het voorjaar van 2014 heeft het Ingenieursbureau Den Haag op 

verzoek van de gemeente Schiedam een projectevaluatie uitgevoerd. De 

vragen waarop de evaluatie zich richtte, zijn:  

 Is het project projectmatig aangepakt? 

 Zijn in de definitiefase de benodigde vooronderzoeken uitgevoerd en 

correct geïnterpreteerd?  

 Welke factoren, naast de technische, hebben het proces beïnvloed? 

 Is de wens om overlast van de werkzaamheden voor de omgeving te 

beperken op de juiste wijze meegenomen? 

 Is de gekozen aanbestedingsvorm voor dit werk de meest geëigende?  

 Hadden de vertragingen en meerkosten kunnen worden vermeden?  

Op basis van zes interviews met direct betrokken medewerkers en 

deskresearch zijn deze onderzoeksvragen beantwoord. Het bestek is niet 

apart onderzocht, maar wel aan de orde gekomen in de interviews. 

Externe partijen zijn, met het oog op mogelijke gevolgen voor de 

juridische procedure, niet bevraagd in het onderzoek. Het bestuurlijk 

proces was eveneens geen onderdeel van de scope van de 

projectevaluatie. 

De toonzetting van de projectevaluatie is zakelijk, realistisch en kritisch. 

De evaluatie geeft met voldoende distantie een antwoord op de 

onderzoeksvragen, ook al betreft het een beoordeling van vakgenoten. 

Van vooringenomenheid lijkt in de projectevaluatie geen sprake. In de 

rapportage is alleen enige terughoudendheid te lezen richting de inzet 

van geïntegreerde contracten (die het werk van ingenieursbureaus 

veranderen). In de tijd waarin de evaluatie is gedaan, is die evenwel goed 

te plaatsen.   

Realistisch is de projectevaluatie vanuit de erkenning dat in de 

veranderende markt van fysieke projecten risico’s wel degelijk beter te 

beheersen, maar nooit volledig uit te sluiten zijn.  

Kritisch is de evaluatie op de zaken die anders hadden kunnen en moeten 

zijn, met name: 

 Gebrek aan risicoanalyses gedurende het traject (wel aan het begin) 

 Het ontbreken van voldoende tijd voor een goede voorbereiding, o.a. 

met oog op benodigd onderzoek en voldoende tijd voor 

controlerondes bij het opstellen van het bestek 

 Ontbreken van sturing op continuïteit in de projectorganisatie 

Als belangrijke verklarende variabele wordt de planning opgevoerd. 

Betrokken medewerkers hebben de druk van de planning – oplevering 

vóór de Brandersfeesten – als belangrijkste reden aangegeven waarom 

het project gelopen is zoals het is gelopen. Het Ingenieursbureau gaat 

daar in de analyse in mee. De adviezen die het Ingenieursbureau Den 

Haag geeft, hebben vooral betrekking op het verder ontwikkelen van het 

projectmatig werken.  
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Second opinion gemeente Schiedam: projectevaluatie bruikbaar mits 

Naar aanleiding van door de controller geuite twijfels over scope en 

onafhankelijkheid van de evaluatie van het Ingenieursbureau Den Haag is 

een second opinion uitgevoerd (“Analyse renovatie Proveniersbrug”, R. 

de Vreede, december 2014). Deze second opinion stelt dat de analyses en 

aanbevelingen van het Ingenieursbureau bruikbaar zijn, mits geplaatst in 

de goede context. 

De second opinion plaatst vraagtekens bij de focus, wellicht zelfs bias, die 

uit de rapportage van de projectevaluatie naar voren komt. Project en 

evaluatie zijn teveel gespitst op de planning. Terecht stelt de second 

opinion dat het vanzelfsprekend moet zijn dat de ambtelijke 

projectsturing erop is gericht dat het fysieke project feitelijk gerealiseerd 

met de afgesproken kwaliteit, binnen de daartoe gestelde 

randvoorwaarden, waaronder de planning. 

De second opinion constateert vervolgens dat de aanbevelingen van het 

Ingenieursbureau wel bruikbaar zijn, voor zover ze maar gericht zijn om 

het projectresultaat (kwaliteit) te optimaliseren.  

De second opinion stelt vast dat alle aanbevelingen uit de 

projectevaluatie zijn of worden geïmplementeerd in het projectmatig 

werken van de gemeente Schiedam en dat deze worden vastgelegd in een 

nieuw Handboek Projectmatig Werken. 

 

 

 

 

Bevindingen: projectmatig werken na Proveniersbrug doorontwikkeld 

De projectevaluatie van het Ingenieursbureau Den Haag kan als zakelijk, 

realistisch en kritisch worden betiteld. Dit geldt ondanks de focus die op 

het aspect planning ligt. De aanbevelingen zijn toepasselijk en concreet, 

en als zodanig ook herkend en geïmplementeerd door de organisatie. De 

aanscherpingen in het projectmatig werken zijn door de gemeente 

Schiedam vastgelegd in een nieuw handboek, waarin onder meer sprake 

is van: 

 erkenning van belang van voldoende tijd voor een goede 

voorbereiding (o.a. introductie extra fase, second opinions) 

 opties van nieuwe contractvormen waarbij meer beroep wordt 

gedaan op expertise en verantwoordelijkheid van marktpartijen 

 verdere versterking van risicomanagement en project control 

 nadere duiding van rollen van lijn- en projectmanagement 

Ten tijde van de casus Proveniersbrug werd binnen het Team 

Ingenieursbureau van de gemeente Schiedam al gewerkt met een eigen 

handboek, het Kwaliteitshandboek Ingenieursbureau. Hierin hebben veel 

van de ontwikkelpunten die uit de casus Proveniersbrug naar voren zijn 

gekomen al een plek (voorbereiding, project control, risicomanagement). 

Het is evident dat het hebben van een handboek op zichzelf dus geen 

voldoende voorwaarde is voor een goede uitvoering van complexe 

projecten. 

Overigens moet daar volledigheidshalve wel bij worden opgemerkt dat 

het Kwaliteitshandboek Ingenieursbureau niet formeel was vastgesteld 

en alleen betrekking had op het Ingenieursbureau, niet de hele 

organisatie. 
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Aanvullend op de projectevaluatie en de second opinion wordt hier 

vanuit dit besef aandacht gevraagd voor twee aspecten: bezinning op 

welke kerncompetenties en expertise in eigen huis noodzakelijk is om 

dergelijke projecten te kunnen uitvoeren en de verbinding met de 

gemeenteraad.  

Dat in dit tijdgewricht andere competenties nodig zijn om dergelijke 

projecten tot een goed einde te kunnen brengen is duidelijk. Die zijn aan 

te duiden als professioneel opdrachtgeverschap en procesmanagement. 

Daarbij blijft een goede verankering van passende (technische) expertise 

in de organisatie noodzakelijk. Continu ijken welke expertise in eigen huis 

nodig is onder veranderende omstandigheden blijft geboden. 

Daarbij wordt aandacht gevraagd voor twee specifieke expertises, die in 

het nieuwe Handboek onderbelicht lijken. Dat betreft allereerst de 

juridische control. In één van de verslagen is een verzuchting opgenomen 

dat ‘de aannemer alleen maar juristen in dienst heeft’. Een teken van een 

veranderende markt, waar de gemeente passend op moet reageren.  

Het is noodzakelijk om op cruciale en strategische momenten een 

juridische toets plaats te laten vinden. Zeker in de beginfase is het zinvol 

om de jurist  te laten meekijken, zodat problemen en mogelijke risico’s in 

een vroegtijdig stadium worden onderkend. Projectleiders moeten zich 

bewust zijn van het belang van juridische control en deze adequaat 

inschakelen.  

De fase van contractvorming (aanbesteding bestek, de overeenkomst, de 

algemene voorwaarden etc.) is cruciaal om voldoende evenwicht te 

bereiken tussen de risico’s die de betrokken partijen moeten dragen.  

 

Het voorkomen van schades, geschillen, extra kosten, e.d., bestaat vooral 

uit het zoveel mogelijk onder ogen zien van faalkosten, de risico’s 

contractueel evenwichtig verdelen, het bevorderen van samenhang en 

een adequate coördinatie.  

In het Handboek Projectmatig Werken 3.0 is overigens al wel de 

afstemming met het Team Inkoop opgenomen bij contractvorming. Gelet 

op het belang – en de ervaringen met het dossier Proveniersbrug – 

verdient het aanbeveling dit verder te versterken, ook in andere fases van 

(complexe) projecten. 

In vergelijking met het Kwaliteitshandboek Ingenieursbureau zijn verder 

de directievoerder en toezichthouder als functie niet opgenomen in het 

Handboek Projectmatig Werken. Gelet op de nieuwe contractvormen en 

de veranderingen in de verhouding tussen opdrachtgevers en 

opdrachtnemers is het opportuun deze wel expliciet (weer) een plek te 

geven. Het belang van een soepele samenwerking tussen alle betrokken 

disciplines blijkt ook uit de casus Proveniersbrug eens te meer. 

Met een uitgebalanceerd projectteam moet de cultuur van projectsturing 

er vervolgens één zijn, waarbij oog is voor de maatschappelijke effecten 

(extern) en de bestuurlijk-politieke context (intern).  

Het betrekken van de externe omgeving is wel goed geborgd. Het oordeel 

van betrokkenen en het Ingenieursbureau Den Haag is positief op dit 

punt. De belanghebbenden hebben inspraak gehad op het ontwerp van 

de buitenruimte en de communicatie met de omgeving is goed verlopen. 

Er is onder meer gezorgd voor vervangend vervoer, er zijn 

noodvoorzieningen getroffen, er was gratis parkeren bij het 

winkelcentrum. In de afgelopen jaren is bewonersparticipatie nog verder 

ontwikkeld in de gemeente Schiedam en vastgelegd in nieuw beleid. 
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Het blijven ontwikkelen van de interne omgevingssensitiviteit (signaleren 

van risico’s, actieve informatievoorziening, betrekken van interne 

stakeholders) verdient blijvende aandacht. In de huidige tijd voldoen wel 

heel veel projecten aan de scope van het protocol actieve 

informatievoorziening (maatschappelijke impact, publiciteits- en politiek 

gevoelig). 

Opvallend in deze context: het woord ‘gemeenteraad’ komt slechts één 

keer voor in het Handboek Projectmatig Werken. De focus van het 

Handboek is natuurlijk de ambtelijke organisatie, maar de verbinding met 

de kaderstellende en controlerende rol van de raad mag toch sterker. In 

de Checklist Grote Projecten uit 2012 is deze koppeling overigens 

nadrukkelijk wel gelegd. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Uit: Checklist Grote Projecten (2012) 
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Bijlage: Protocol inzake actieve informatievoorziening van de raad door het college 
Vastgesteld : 31 januari 2005 VR2005/010  
 
1. Het college en elk van zijn leden geven de raad tijdig alle informatie die hij 

voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Daarvan is in ieder geval sprake 
indien een of meer van de volgende punten van toepassing is/zijn: 
omvangrijk; complex; maatschappelijke gevolgen; publiciteitsgevoelig; voor 
de gemeente relevante veranderingen van bestuurlijke, financiële of 
juridische aard; politiek gevoelig; integriteitskwesties; besluiten in verband 
met uitvoering van punten op een gros- of voortgangslijst van een commissie 
of ter uitvoering van een motie.  

 
Ter uitvoering van het onder punt 1 bepaalde wordt de raad in ieder geval in 
kennis gesteld van:  

a. alle B&W-besluiten (ook besluiten met de toevoeging "niet openbaar") 
met uitzondering van besluiten, die op personele aangelegenheden 
betrekking hebben en die handelen over bezwaar- en 
beroepsprocedures in het kader van de sociale wetgeving, een en ander 
conform de brief aan de raad van 5 maart 2003. B&W-besluiten wordt 
binnen een week verspreid.  

b. door of vanwege het college respectievelijk de burgemeester 
uitgebrachte persberichten;  

c. uitspraken in gedingen, waarin de gemeente als partij is 
vertegenwoordigd dan wel waarbij de gemeente een belang heeft;  

d. door de raad nader aan te wijzen aangelegenheden, die met name de 
kaderstellende taak van de raad raken;  

e. een keer per kwartaal informeert het college de raad middels een 
overzicht wat de stand van zaken is met betrekking tot moties die zijn 
aangenomen maar nog niet zijn afgedaan, alsmede zaken die nog niet 
zijn afgedaan die verband houden met gros- of voortgangslijst.  

 
Het college beoordeelt bij B&W-besluiten of informatie die aan het besluit 
ten grondslag ligt (adviesnota's, brieven enz.), aan de raad of commissie 
worden aangeboden; daarvan is in ieder geval ook sprake indien in een 

besluit staat dat te zijner tijd aan de raad zal worden voorgesteld bij 
algemene wijziging de programmabegroting te wijzigen.  

 
2. Het college informeert de raad binnen 2 weken indien een aangenomen 

motie niet wordt uitgevoerd.  
 
3. Vóór het nemen van een besluit, dat voor de gemeente ingrijpende gevolgen 

kan hebben, inzake: 
 privaatrechtelijke rechtshandelingen (art. 160, lid 1, sub e 

Gemeentewet);  
 het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve 

beroepsprocedures of de voorbereiding daartoe (art. 160, lid 1, sub f 
Gemeentewet);  

 het voorbereiden van de civiele verdediging (art. 160, lid 1, sub g 
Gemeentewet);  

 het instellen, afschaffen of veranderen van jaarmarkten en marktdagen 
(art. 160, lid 1, sub h Gemeentewet);  

 de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, 
vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge 
waarborgmaatschappijen; ontvangt de raad daarover relevante 
informatie en wordt de raad in de gelegenheid gesteld terzake zijn 
oordeel kenbaar te maken. 

 
4.  De informatievoorziening aan de raad geschiedt op korte en bondige wijze 

en beperkt zich tot hoofdlijnen, tenzij de raad anders aangeeft. In 
voorkomend geval kan voor meer gedetailleerde informatie worden 
verwezen naar overige ter inzage gelegde bescheiden.  
 

5. Een keer per jaar evalueren college en raad de wijze waarop de actieve 
informatievoorziening wordt ingevuld. 
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