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Inleiding 

Op verzoek van Theo van de Gazelle (HID RWS-ZD en intern opdrachtgever voor 

het project Getij Grevelingen) heeft een team van RWS-collega’s (zie bijlage 1) 

een audit op het project Getij Grevelingen uitgevoerd. De audit heeft tot doel de 

kostenraming van de planuitwerking te toetsen op juistheid en volledigheid. De 

audit heeft ook tot doel de projectbeheersing en projectsturing te toetsen. Op 

basis van de uitkomsten doet het auditteam ook aanbevelingen ter verbetering, 

gericht op de maakbaarheid van het project. De auditvragen (zie bijlage 2) zijn 

opgesteld in afstemming met DGWB, RWS BS, RWS ZD en RWS GPO. De audit is 

uitgevoerd tussen 26 oktober 2020 en 5 november 2020 (zie bijlage 3).  

 

Op basis van de bestudering van de documentatie, de interviews met o.a. het 

projectteam (zie bijlage 3 voor de gevoerde gesprekken en bijlage 4 voor een 

globale1 indruk) en de beantwoording van de auditvragen (zie bijlage 5) heeft het 

auditteam de volgende conclusies en aanbevelingen opgesteld. 

 

Conclusies  

De conclusies van de audit zijn gerubriceerd in de onderwerpen algemeen en 

scope, sturing en werkwijze, techniek en markt en financieel. 

 

Algemeen en Scope 

• Project Getij Grevelingen is een belangrijk project binnen PAGW, gericht op 

het herstel van waterkwaliteit en ecologie in een watersysteem dat bij de 

Deltawerken is afgesloten van de zee. Dit vraagstuk is relevant voor Neder-

land en andere laag gelegen delta’s. In de verkenning en verlengde ver-

kenning is veel kennis opgebouwd en een stevige bestuurlijke samenwerking 

georganiseerd. Ook heeft het projectteam een goede voorzet gedaan voor het 

concretiseren van het begrip klimaatrobuustheid door adaptatiepaden te ont-

wikkelen.  

• De geraamde kosten2 voor de planuitwerking zijn een gevolg van de besluit-

vorming over de scope van het project, de governance en de werkwijze van 

de projectorganisatie.  

• De scope van het VKA is nog niet stabiel. De instabiliteit van de scope van het 

project is het gevolg van een niet afgeronde verkenningsfase: er zijn open 

vragen rond de haalbaarheid van een getijdenenergiecentrale, uitgangspunten 

 
1 Een meer gedetailleerde terugkoppeling op de documentatie en beknopte verslaglegging 

van de gevoerde gesprekken is separaat beschikbaar.  
2 De auditvragen leggen een grote nadruk op de geraamde kosten voor de planuitwerking.  
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voor het ontwerp van het doorlaatmiddel, de klimaatrobuustheid, de vergun-

baarheid en cruciale effecten zijn nog niet onderzocht (Voordelta). Dit is 

eerder geconstateerd bij de gatereview op het VKA (december 2019) met de 

aanbeveling om de belangrijkste vragen vóór de start van de planuitwerking 

te beantwoorden. Dat is niet gebeurd3 en de beantwoording is nu onderdeel 

van de planuitwerking (grotendeels tot tussenmoment 1). Dit kan je een 

(nogmaals) verlengde verlenging noemen. 

• Het projectteam heeft een goede, eerste stap gezet door de noodzakelijke 

werkzaamheden tot tussenmoment 1 in beeld te brengen. Dit heeft geleid tot 

een lijst van prioritaire werkzaamheden. Deze lijst is adequaat en kan goed 

gebruikt worden bij de noodzakelijke reset van het project. 

Techniek en Markt 

• De getijdencentrale is één van de belangrijke redenen voor de instabiliteit van 

de scope. Voor dit onderdeel zijn twee showstoppers: er is geen levensvat-

bare businesscase (of: geen betalende opdrachtgever) en de benodigde 

pompturbines4 zijn technisch niet haalbaar binnen de verwachte termijn van 

besluitvorming. Het uitsluiten van de getijdencentrale is een eerste stap in het 

stroomlijnen van het project, maar het is zeker niet voldoende. Inhoudelijk 

zijn er grote uitdagingen ten aanzien van het ontwerp van het doorlaatmiddel, 

(natuur)compensatie, niet onderzochte effecten op de Voordelta en klimaat-

robuustheid: 

o Ontwerp doorlaatmiddel: In ontwerpcyclus 1 is als tussenresultaat voor 

ongeveer 30-35 M€ aan meerkosten5 voor het doorlaatmiddel (zonder 

pompen of pompturbines) naar boven gekomen (extra koker, langere en 

zwaardere bodembescherming, langere koker, aanpassing infrastructuur). 

Hierdoor is er geen sprake meer van volledige financiering van het VKA. 

o (Natuur-)compensatie: De compenserende maatregelen lijken op voor-

hand groot en ruimhartig qua inhoud en tegelijkertijd laag geraamd. 

o Effecten Voordelta: De kokers en bodembescherming liggen vrij diep 

ingegraven en aanzanding van de toegang tot de kokers is niet uitge-

sloten. Dit risico is groot (en staat nog niet in het dossier). Hiervoor is het 

nadere onderzoek van Deltares noodzakelijk (inmiddels uitgezet).  

o Klimaatrobuustheid: Voor de klimaatrobuustheid zijn twee adaptatiepaden 

(hard = Grevelingen als onderbemaling6 en zacht = waterstand 

Grevelingen volgt de zeespiegelstijging) ontwikkeld. Het zachte adaptatie-

pad vereist het loslaten van N2000-doelen voor de droge natuur of extra 

budget (orde 30 – 40 M€ per aanpassingstap van het peil). LNV houdt 

vast aan het instandhoudingspoor en zet daarnaast in op een Natuur-

winstplan met uitwerking voor de Grevelingen. Dit kost tijd (orde 10 jaar). 

Daarmee lijkt voor de juridische borging van het projectbesluit voor het 

doorlaatmiddel de harde adaptatiestrategie noodzakelijk. Hiervoor is geen 

budget gereserveerd en dit vraagt bovendien nog een ontwikkeling van de 

benodigde pompen. 

  

 
3 Dit is een aandachtspunt voor zowel de opdrachtgever als Bureau Gate Review.  
4 Dit geldt zowel voor de variant met pompturbines als die met gewone turbines. Pomp-
turbines zijn er (nog) niet met de benodigde prestaties, van turbines is nog niet onderzocht 

of de techniek beschikbaar is. Turbines met een kleinere waaierdiameter (tot circa 8 meter) 
bestaan wel, maar die turbines werken onder hogere vervallen en de effecten op het 

rendement en daarmee de business case zijn onbekend. 
5 Ten opzichte van de huidige raming van het doorlaatmiddel van 112 M€. 
6 Bij een onderbemaling worden het middenpeil en de getijslag op de Greveling met behulp 
van pompen kunstmatig op een lager niveau dan de zeewaterstand gehouden.  
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Sturing en werkwijze 

• De sterk procesgerichte werkwijze uit de verkenning is doorgezet in de plan-

uitwerking7. De sturing op het project en de bestuurlijke samenwerking is 

vervlochten. Dit was de kracht in de verkenning, maar voor de planuitwerking 

op weg naar de realisatie is meer focus op een projectmatige sturing nodig. In 

de bestuursovereenkomst is de rol van RWS en die van de regio-partners 

onvoldoende duidelijk. Ook zijn er geen nadere samenwerkingsafspraken 

tussen RWS en de partijen die bijdragen aan de projectorganisatie. 

• De interne projectsturing is niet ingericht volgens het IPM-model zonder dat 

daarvoor overtuigende argumenten zijn. De opgave rechtvaardigt niet een 

andere en veel uitgebreidere samenstelling van het kernteam. De overleg-

vormen lijken meer een uitvloeisel van de eerder genoemde procesgerichte 

projectcultuur. Het kan kleiner en eenvoudiger met als gevolg minder 

complexe overlegvormen. Dit geldt ook voor de werksporen zelf. De trekkers 

van de werksporen geven aan een voorkeur te hebben (of tenminste open te 

staan) voor een regulier IPM-team. Opvallend is dat breed wordt aange-

drongen op het vergroten van de kennis van en ervaring met natte plan-

studies in het IPM-team. 

• De omvang van de organisatie is wat betreft IK 24,1 fte verdeeld over 70 

personen die in meer of mindere mate een bijdrage leveren. Hiervan drukt 

15,7 fte via de IK kosten op het projectbudget en wordt 8,4 fte geleverd via 

de in-kind bijdrage van partners. Het projectteam ziet zelf mogelijkheden tot 

een reductie zodat de bijgestelde benodigde inzet nu 13,2 fte IK en 7,6 fte in-

kind is (totaal 20,8 fte).  

Financiën 

• De totale kosten voor de (verlengde) verkenning en planuitwerking zijn 

geraamd op totaalbedragen van 14,5 M€ (Pad 1, uitgaande van een privaat 

gefinancierde getijdencentrale) tot 11,7 M€ (Pad III, doorlaatmiddel). Dit is 

inclusief 1,7 M€ gerealiseerde kosten in de (verlengde) verkenningsfase. Het 

projectteam ziet mogelijkheden om deze raming met 1,1 M€ naar beneden bij 

te stellen met als belangrijkste kanttekening dat de grootste besparing (0,75 

M€) alleen mogelijk is als de energie-opwekking uit de scope van het project 

verdwijnt. Het besluit hierover is voorzien medio 2021 (tussenmoment 1). 

• Per saldo leidt dit tot ramingen voor de planuitwerking in de range van 11,7 

M€ tot 8,9 M€. Dit komt ongeveer overeen met 8-6% van de totale project-

kosten. Gelet op het aantal restpunten uit de verkenning is dit niet bijzonder 

hoog. Het is dan ook niet te verwachten dat de raming voor de planuitwerking 

binnen het beschikbare budget kan worden gepast. Dit laat onverlet dat de 

raming voor de planuitwerking na de reset van het project beter moet worden 

opgebouwd, aansluitend op een meer projectmatige werkwijze. De huidige 

raming is te versnipperd en deels onvoldoende onderbouwd in de stukken.  

• Het beschikbare EPK-budget voor de verkenning en planuitwerking is 5,1 M€ 

prijspeil 20188. Dit budget is in vergelijking met andere natte planstudies 

(o.a. Afsluitdijk en Meanderende Maas) laag. Hiervan is reeds 1,7 M€ 

uitgegeven aan de –verlengde - verkenning. Voor de planuitwerking dus nog 

maar effectief 3,4 M€ over.  

• De aard en omvang van de geïdentificeerde risico’s past bij de fase van het 

project en geeft een inzicht in het risicoprofiel. Wel is de beprijzing van deze 

 
7 Overigens heeft die procesgerichte werkwijze in de verkenning wel geleid tot een 

gezamenlijk VKA met draagvlak. 
8 Voor de indexering 2018-2020 zijn al afspraken gemaakt met DGWB. 
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risico’s te hoog in verhouding tot de financiële omvang van de planstudie. 

Daarmee waren de risico’s niet direct over te nemen in de risico-opslag in de 

raming van de planstudie en is een norm-percentage gebruikt. Op dit moment 

wordt gewerkt aan het verbeteren van het risicodossier. 

• Voor de raming van de kosten is rekening gehouden met een afronding van 

de planstudie eind 2023. Een eventueel langere doorlooptijd en daarmee 

hogere kosten moeten worden opgevangen uit de risicoreservering. Op dit 

moment wordt verder gewerkt aan het vergroten van de betrouwbaarheid van 

de planning. 

• In het Plan van Aanpak wordt voor de realisatie een budget van 139,5 M€ 

(prijspeil 2018) genoemd. Op basis van de geactualiseerde raming is het 

budget opgehoogd met 9,5 M€ tot 149 M€. In het bestuurlijk overleg van 

Getij Grevelingen is vastgelegd dat 3 M€ van de 9,5 M€ ophoging door de 

regionale partners zal worden bijgedragen. Op dit moment wordt deze 

afspraak nader uitgewerkt. De inzichten uit ontwerpcyclus 1 laten zien dat de 

raming van het doorlaatwerk inmiddels met 30-35 M€ onder druk staat.  

Aanbevelingen 

Bij de aanbevelingen is gepoogd onderscheid te maken tussen ‘need to have’ en 

‘nice to have’. Alle onderstaande aanbevelingen passen echter in de categorie 

‘need to have’. Centraal staat dat het project een reset nodig in scope, werkwijze 

en sturing om te voorkomen dat het projectteam gevangen blijft in onzekerheden 

met als gevolg dat kosten doorlopen en besluitvorming uitblijft. 

 

Scope 

• Voor de korte termijn moet de focus worden gelegd op tussenmoment 1 en 

het herinrichten van werkwijze en sturing. Daarmee wordt de basis voor een 

stabiele planuitwerkingsfase (fase 1: doorlaatmiddel) gelegd. 

• Met de prioritaire opdrachten voor tussenmoment 1 ligt er een goede moge-

lijkheid om te sturen. De hierbij horende producten zijn nodig om tot een 

stabiele planuitwerking te komen. Door deze producten te verankeren in de 

projectsturing (van spreadsheet naar planning, raming, risico’s, voortgang en 

governance/besluitvorming) kan het projectteam de periode tot tussen-

moment 1 gebruiken om een meer projectmatige werkwijze te ontwikkelen. 

Hier worden overigens vanuit o.a. PB en CM al stappen gezet. Parallel kan het 

projectteam werken aan een nieuw plan van aanpak voor de planuitwerking 

fase 1. In dit plan staan wederom de producten centraal (Work Breakdown 

Structure).  

• Wat betreft de scope is het nodig om zo snel als mogelijk te besluiten tot het 

schrappen van de getijdenenergiecentrale voor fase 1 op grond van twee 

showstoppers (pompturbines-techniek en business case, ook voor turbines). 

Leg de financiële scenario’s (vóór de start van fase 1) hiertoe helder op de be-

stuurlijke tafel en leg de financiële verantwoordelijkheid bij de partijen die een 

energieambitie hebben. Het opwekken van getijdenenergie kan overigens een 

plek houden in de adaptatiepaden. 

• De scope van de planuitwerking voor fase 1 is dan gericht op realisatie van 

een doorlaatmiddel, te vermijden negatieve effecten en vergunbaarheid.  

• Specifiek aandachtspunt voor het borgen van de besluitvorming over het 

doorlaatmiddel is duidelijkheid over haalbare adaptatiepaden. Het tijdschema 

voor het zachte adaptatiepad verhoudt zich niet met de projectplanning voor 

fase 1 en de maakbaarheid van de benodigde pompen voor het harde 

adaptatiepad moet nog worden aangetoond. Het sluiten van het doorlaat-

middel is een mogelijke, maar ongewenste terugvaloptie. Daarom is de 
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aanbeveling om (ook) de afmetingen van het doorlaatmiddel te herover-

wegen. Dit heeft een aantal positieve terugkoppelingen: lagere kosten voor 

aanleg, lagere kosten voor compenserende maatregelen, verlenging levens-

duur van fase 1 (uitstel noodzaak adaptatie) en betere maakbaarheid pompen 

(afhankelijk van de afmetingen van de kokers). Vanzelfsprekend gaat dit 

gepaard met een kleiner effect op waterkwaliteit en ecologie. Hoe groot dit 

effect is, kan op basis van de huidige kennis niet worden aangegeven. Het 

onderzoek van Deltares is daarvoor noodzakelijk.  

Sturing en werkwijze 

• Wat betreft governance is het nodig om de rol van RWS als aanbestedende 

dienst in relatie tot de partners in de regio uit te werken en vast te leggen in 

een samenwerkingsovereenkomst en/of aanvulling op de bestuursovereen-

komst. 

• Wat betreft de werkwijze is het nodig om de harde kanten van de project-

organisatie in te richten (IPM-team, voorkomen van versnippering, producten 

centraal) en de zachte kant van de projectorganisatie verder te ontwikkelen 

(invulling van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor projectsturing, samen-

werking, transparantie). Heroverweging van de samenstelling van het project-

team, begeleiding, coaching, teamsessies en tijdelijke versterking met meer 

ervaring bij natte planstudies zijn mogelijke ingrediënten hiervoor. 

• Bespreek als opdrachtgever periodiek met projectteam (per T-moment) de 

projectorganisatie op gebied van capaciteit en kwaliteit.  

Financiën 

• De geraamde kosten voor de planuitwerking zijn een gevolg van scope, 

sturing en werkwijze. Op basis van de reset zal een bijgestelde raming voor 

de planuitwerking moeten worden opgesteld, waarin ook de update van het 

risicodossier en de planning worden verwerkt. De door het projectteam 

genoemde besparingen zijn hierbij een goed vertrekpunt.   

Slotopmerkingen 

Het project Getij Grevelingen is na een lange aanloop van onderzoeken, verken-

ning en verlengde verkenning toe aan een volgende fase, gericht op het realiseren 

van een doorlaatmiddel om de waterkwaliteit en ecologie van de Grevelingen te 

verbeteren. De realisatie van het doorlaatmiddel is een noodzakelijke stap om een 

zekere mate van getij op de Grevelingen toe te laten. Om deze (kostbare) stap 

weloverwogen te nemen zijn twee voorwaarden nodig: een projectmatige voor-

bereiding van de realisatie en voldoende zekerheid over (het liefst meerdere) 

haalbare adaptatiepaden om de effecten van klimaatverandering op te vangen. De 

daadwerkelijke uitwerking van de adaptatiepaden hoeft niet (volledig) onderdeel 

te zijn van de projectmatige voorbereiding van de realisatie van het doorlaatmid-

del. Wel moet het raakvlak (is het doorlaatmiddel geschikt voor alle adaptatie-

paden) goed worden gemanaged.  

 

Mogelijke vervolgstappen 

Om de planuitwerking voor het doorlaatmiddel te starten is nog een voorbe-

reidingsperiode nodig, om een aantal openstaande vragen uit de (verlengde) 

verkenning te beantwoorden, om de scope van de planuitwerking te stabiliseren 

en om de projectmatige werkwijze en organisatie in te richten. 

 

De opdracht voor de planuitwerking zou kunnen worden: zorg voor een optimale 

of maximale verbetering van waterkwaliteit en ecologie binnen de randvoor-

waarden van het taakstellend budget, de vergunbaarheid, de klimaatrobuustheid 

en het VKA. Verleg daarbij de focus van tegengaan van zuurstofloosheid naar 
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bredere ecologische meerwaarde en onderzoek de mogelijkheden de 

compenserende maatregelen te beperken tot de wettelijke vereisten en/of de 

uitvoering hiervan slim mee te koppelen. Neem hierbij de adaptatiepaden mee 

voor zover die noodzakelijk zijn om het doorlaatmiddel technisch te ontwerpen en 

de besluitvorming hierover juridisch te borgen. Besluitvorming over de adaptatie-

paden volgt een ander traject.  

 

Adaptatiepaden 

De uitwerking van de adaptatiepaden is een complex en integraal vraagstuk, dat 

zich goed leent voor co-creatie en een gebiedsproces. Inzicht in mogelijke 

adaptatiepaden is noodzakelijk voor de (juridische) haalbaarheid van een project-

besluit over het doorlaatmiddel. Dat wil alleen niet zeggen dat ten tijde van het 

projectbesluit een keuze voor het adaptatiepad gemaakt moet zijn/worden. De 

uitwerking van de adaptatie zou ook verbonden moeten worden met het Deltapro-

gramma (en voor de meerkosten om te anticiperen op adaptatie zou ook naar het 

Deltafonds gekeken kunnen worden).   

 

Voor het project Afsluitdijk zijn adaptatiepaden inzichtelijk gemaakt ter onder-

steuning van de besluitvorming. Het projectbesluit voor een doorlaatmiddel zou 

idealiter een goed vertrekpunt moeten bieden voor verschillende adaptatiepaden 

bij verschillende klimaatscenario’s.  
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Bijlage 1 – Auditteam 

 

Rol Naam Kennis 

Voorzitter/Technisch 

Manager 

Richard Jorissen PM-TM, Getijdeduiker 

Waterdûnen 

Kostendeskundige John Gossen Kostenadviseur Kostenpool, 

HWBP 

Projectmanager Joost van de Beek PM Afsluitdijk 

Contractmanager Joyce de Waard CM, Derde kolk Beatrixsluis 

Manager 

Projectbeheersing 

Lucas van de Winckel PB Blankenburgtunnel 

Omgevingsmanager Lukas Meursing OM Afsluitdijk inclusief effecten 
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Bijlage 2 – Auditvragen 

 

1) Kosten per werkspoor: 

a) Wilt u een oordeel geven over de inhoudelijke werkzaamheden en/of 

activiteiten die per werkspoor zijn opgesteld? 

b) Wilt u een oordeel geven over de hoogte van het bedrag gekoppeld aan 

die werkzaamheden en/of activiteiten? 

c) Hoe is de overschrijding van de kosten ten opzichte van het budget van 

de planuitwerking (nu 140%) terug te brengen? 

d) Welke elementen zijn ‘nice-to-do’ maar NIET ‘need-to-do’ gezien de 

primaire doelstelling van project ? Ontbreken er elementen in de 

werkzaamheden/activiteiten? 

2) Risicoreservering: 

a) Wilt u een oordeel vellen over het gebruikte percentage voor de risico-

opslag per ontwikkelpad? 

b) Bij geen getijdencentrale nemen de risico’s en directe kosten sterk af? Of 

hangen deze met andere zaken samen? 

c) Is het risicodossier compleet of ontbreken er (lijst-)risico’s? 

d) Zijn de risico-opslagen per risico voldoende en wat is het oordeel over de 

grootte van de post project onvoorzien? 

3) Kosten planuitwerking of realisatiefase: Staan er naar uw oordeel 

werkzaamheden in de raming die thuishoren in de realisatiefase? 

4) Inhuur en uitbesteding:  

a) Is de geraamde inhuur en uitbesteding naar uw oordeel conform de 

richtlijnen van RWS? 

b) Onderzoek de omvang van de ambtelijke personele inzet in relatie tot de 

omvang van de uitbesteding. Bekijk daarbij kritisch of we meer zelf 

kunnen doen. 

5) Wat te doen om te zorgen dat het totale benodigde budget niet omhoog gaat? 

6) Welke aanbevelingen heeft u op de projectsturingsmethode? 

7) Welke aanbevelingen heeft u op de projectbeheersing? 

8) Welke aanbevelingen heeft op de beheersing van het project? 

9) Het auditteam wordt gevraagd te adviseren over de opdracht die het project 

nodig heeft om deze planuitwerking uit te voeren om aan het eind daarvan 

een onderbouwing te kunnen geven over de maakbaarheid in alle facetten? 
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Bijlage 3 – Uitvoering audit 

 

De audit is uitgevoerd tussen 26 oktober 2020 en 5 november 2020. 

 

Datum Actie Inhoud 

26/10/2020 Kick-off Het auditteam (niet voltallig) en het project-

team hebben kennisgemaakt, de auditvragen, 

de context en de belangrijkste issues van het 

project besproken en werkafspraken gemaakt 

voor de interviews.  

27/10/2020 Verslaglegging Op basis van het auditdossier en de kick-off 

zijn de eerste indrukken verzameld in een 

opzet voor het auditverslag. Dit ter voor-

bereiding op de interviews.  

29/10/2020 Overleg De voorzitter van het auditteam heeft met de 

RWS-opdrachtgevers (Theo van de Gazelle en 

Elaine Alwayn) gesproken over de aandachts-

punten (eerste indrukken) en de bestuurlijke 

context van het project.  

29/10/2020 Overleg De voorzitter van het auditteam heeft met de 

manager van het programma PAGW (kees 

Wulfraat) gesproken over de aandachtspunten 

(eerste indrukken) en de positie van het 

project binnen het programma PAGW.  

30/10/2020 Kick-off vervolg De voorzitter van het auditteam heeft de rest 

van het auditteam bijgepraat over de kick-off 

en de verdere aanpak van de audit. 

02/11/2020 Interviews PM: Joost van de Beek, Lucas van de Winckel, 

Richard Jorissen en Caroline Versteegh 

TM/EO: Lukas Meursing, Richard Jorissen, Paul 

Paulus, Marieke Plegt en Gijsbert Kant 

Turbines ca: Richard Jorissen, Marieke Plegt, 

Gijsbert Kant en René Boeters 

OM/BT: Lukas Meursing, Richard Jorissen, Ton 

Verdoorn en Stefanie Lutz 

MPB: Lucas van de Winkel, John Gossen en        

Raymond Wijnands 

BT: Richard Jorissen, Loes de Jong en Caroline 

Versteegh 

03/11/2020 Verslaglegging Eerste versie van het auditrapport 

04/11/2020 Overleg Bespreking auditrapport in het auditteam en 

terugleggen auditrapport bij projectteam voor 

feitelijke onjuistheden (en aanvullingen) 

05/11/2020 Verslaglegging 

en overleg 

Afronden auditrapport en aanbieding aan RWS-

opdrachtgevers 

10/11/2020 Overleg De voorzitter van het auditteam heeft de 

conclusies en aanbevelingen toegelicht aan de 

RWS-opdrachtgevers 

13/11/2020 Rapportage Afronden definitief auditrapport 
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Bijlage 4 – Project Getij Grevelingen - Algemene bevindingen 

 

Korte introductie  

• De projectopdracht Getij Grevelingen is een duurzame verbetering van water-

kwaliteit en ecologie met ruimte voor innovatie en duurzame energieopwek-

king als meekoppelkans.  

• Het voorkeursalternatief omvat een peilbeheerscenario met een getijslag van 

40 cm rond een middenpeil van NAP -30 cm. Dit scenario is het meest kans-

rijk voor substantiële verbetering van waterkwaliteit, onderwaternatuur en 

ontwikkeling van intergetijdengebied met behoud van huidige natuurwaarden 

op de oevers. Hiervoor is een afsluitbaar doorlaatmiddel in het noordelijke 

deel van de Brouwersdam voorzien. Voor het doorlaatmiddel zijn twee 

varianten: met getijdencentrale (privaat of publiek) en zonder getijden-

centrale, maar wel geschikt voor latere inbouw van pompcapaciteit in verband 

met klimaatrobuustheid. Daarnaast dient het project maatregelen uit te 

werken die de negatieve effecten voor beschermde bovenwaternatuur, buiten-

dijkse infrastructuur en andere gebruiksfuncties teniet doen en voldoen aan 

de opgestelde strategie voor het benutten van kansen voor duurzaamheid. Dit 

alles binnen de grenzen van het beschikbare taakstellende budget. 

• Het project bevindt zich formeel in de planuitwerkingsfase, maar uit de stuk-

ken komt het beeld naar boven van een project in een hybride situatie van 

planuitwerking met kenmerken van een verkenning.  Dit beeld komt telkens 

terug: niet werken met IPM-team, opzet projectplan/deelplannen, opdracht, 

ontbrekend scope-formulier en dergelijke. Eigenlijk is de huidige fase een 

verlengde verkenning met als reëel risico dat ook na tussenmoment 1 er een 

onvoldoende duidelijk besluit wordt genomen. 

• Om de hybride situatie te managen zijn drie ontwikkelpaden uitgewerkt en 

zijn twee tussenmomenten gedefinieerd om te trechteren. Dit leidt tot een 

planproces met drie stappen, drie ontwikkelpaden en vijf ontwerpslagen voor 

het doorlaatmiddel ca. 

o Stap 1 Q2 2021: Tussenmoment 1 met trechtering naar één variant en 

één daarbij horend ontwikkelpad voor het doorlaatmiddel (wel/geen 

getijdenenergie) met indicatieve haalbaarheid. Op deze variant zijn nog 

meerdere adaptatiestrategieën voor zeespiegelstijging mogelijk (zacht – 

(deels) meegroeien of hard – pompen). Adaptatie is nodig vanaf 17 cm 

zeespiegelstijging t.o.v. het jaar 2023. Op basis van de huidige kennis is 

dat rond 2040.  

▪ Pad I – private getijdencentrale is haalbaar, planuitwerking verder 

als PPS; 

▪ Pad II – publieke getijdenenergie is haalbaar, planuitwerking 

wordt vervolgd; 

▪ Pad III – getijdenenergie is niet haalbaar, planuitwerking wordt 

vervolgd. 

o Stap 2 Q2 2022: Tussenmoment 2 met uitwerking van de haalbaarheid 

van de gekozen variant en een bijhorend ontwikkelpad; 

o Stap 3 Q2 2023: MIRT3-besluit, eind planuitwerkingsfase.  
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• Het taakstellend budget (M€ inclusief BTW, prijspeil 2018) voor het gehele 

project is als volgt opgebouwd. 

 
Budget 

Rijk 

Bijdragen 

derden 

Verkenning en Planuitwerking 5,1 0,5 

Realisatie 149 25 

IK (gereserveerd bij DGWB) 11,3  

Monitoring en Onderhoud (gereserveerd bij DGWB) 8,0  

Totaal 173,4 25,5 

 

Algemene indrukken 

• Het plan van aanpak voor de planuitwerking is lang (50 blz zonder bijlagen), 

bevat veel procesteksten en gaat erg uit van de maakbaarheid (als het proces 

goed wordt doorlopen, is het resultaat ook goed). Een meer plan- of project-

matige benadering past beter bij de fase van een planuitwerking.  

• De voorkeursbeslissing is niet stabiel (haalbaarheid van de overblijvende 

varianten is niet aangetoond) en – ondanks extra toezeggingen – is de 

financiering nog ‘zacht’. Er is geen scope-formulier voor de planuitwerking 

(gevonden). Het taakstellend budget lijkt te krap voor de kosten (zie 

verderop) en hoe hard is regionale financiering? 

• Het eigenaarschap voor de variant met getijdenenergie is diffuus. Bestuurlijk 

wordt veel waarde aan deze optie gehecht, maar wie trekt onder welke voor-

waarden de portemonnee hiervoor? Alleen met Subsidie Duurzame Energie is 

er geen business case. Daarnaast zijn de benodigde pompturbines niet (op 

korte termijn) beschikbaar. 

• Het eigenaarschap voor verbetering van waterkwaliteit en ecologie is duide-

lijk, maar de relatie tussen de investering en de mate van verbetering van 

waterkwaliteit en ecologie is onduidelijk. Daardoor ontbreekt het aan 

informatie op het VKA (en met name de getijslag) te optimaliseren.  

• De compenserende maatregelen lijken op voorhand groot en ruimhartig qua 

inhoud en tegelijkertijd laag geraamd. Op zich geeft dat aan de inhoud ruimte 

voor optimalisatie, maar het is de vraag of dat in kosten worden terugver-

diend ten opzichte van de huidige raming. Dit is een risico. 

• Onduidelijk is wat er nodig is voor een RvS-proef dossier. Is het (uitgebreide) 

voortraject voldoende en is het MER opstellen een kwestie van ordenen of 

moeten er nog zaken worden onderzocht. Op voorhand lijken de effecten aan 

de zeezijde tot nu toe onderbelicht en ontbreekt informatie om optimalisatie 

van het VKA te kunnen beoordelen. Zoek de balans tussen need to know en 

nice te know met de focus op vergunbaarheid.  

• Het doorlaatmiddel is voorzien in de noordelijke locatie van de Brouwersdam, 

omdat deze locatie het gunstigst voor de effectiviteit van het doorlaatmiddel 

en de morfologische effecten op de Voordelta en in de Grevelingen. In de 

planuitwerking is nog een forse onderzoeksinspanning opgenomen voor de 

morfologische effecten op de Voordelta omdat die tot nu toe te weinig zijn 

onderzocht. 

• RWS heeft nauwelijks de kennis en ervaring heeft om pompoplossingen te 

(laten) ontwerpen en op de markt te zetten. Ook is er bij de reguliere 

adviesbureaus relatief weinig kennis (nog het meest bij leveranciers). Verder 

is bij Deltares, de TU Delft en Hogeschool Zeeland (theoretische) kennis 

beschikbaar. Voor de ontwikkeling van de benodigde pompen is het een optie 

om deze kennis te betrekken en wellicht zelfs kennisprogramma (samen met 

de markt) op te zetten voor geheel RWS want de vraag naar grotere pompen 

zal de komende decennia alleen maar toenemen. 
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• Oplossingen als spuiend pompen en ook later pompen inbouwen (zij het in 

mindere mate) zijn daarom risicovol. Dit risico wordt inmiddels duidelijker na 

ontwerpcyclus 1. De technische haalbaarheid van de benodigde pompturbines 

voor een getijdencentrale wordt als te laag ingeschat. Dit is in deze fase een 

showstopper voor de getijdencentrale. Ook de ontwikkelopgave voor pompen 

om bij Pad III in de toekomst de getijslag op de Grevelingen te kunnen 

handhaven is nog groot. En het is onduidelijk of klimaatrobuustheid 

(bijvoorbeeld door het later inbouwen van pompen) apart wordt gefinancierd 

of dat dit uit het taakstellend budget moet.  

• Bij het doorlaatmiddel zijn vanuit Techniek en Ontwerp stevige aandachts-

punten benoemd, die hetzij de begroting hetzij de risico’s vergroten. Een 

voorbeeld zijn de constructie van het doorlaatmiddel zelf, de voorzieningen 

voor waterveiligheid, de verlenging en verzwaring van de bodembescherming 

en de inpassing van de huidige infrastructuur. Dit zijn potentieel grote 

kostenposten en uit de interviews komt een schatting van 30-35 M€ naar 

voren op basis van tussenresultaten uit ontwerpcyclus 1.  

• Het risicodossier laat herkenbare risico’s zien, die zich deels al manifesteren 

(zoals de aandachtspunten bij het ontwerp na ontwerpcycli 0 en 1). Uitge-

drukt in geld tellen die nu op tot ruim 5 M€. Dat is veel meer dan de 10-20%, 

die nu als toeslag wordt gehanteerd.  

• De kosten voor de planuitwerking worden geraamd tussen de 12M€ en 14 M€. 

Dat is fors hoger dan het taakstellende budget (ongeveer 4M€ voor verken-

ning en planuitwerking). Vanuit de ervaring met vergelijkbare natte projecten 

is het taakstellende budget overigens bijzonder laag. Bij het HWBP bijvoor-

beeld wordt uitgegaan van een verdeling van 5% voor de verkenning, 10% 

voor de planuitwerking en 85% voor de realisatie van een dijkversterking. De 

percentages voor verkenning en planuitwerking nemen voor grotere projecten 

wel af. Overigens wil dat niet zeggen dat de geraamde kosten voor de planuit-

werking niet omlaag kunnen. Het projectteam heeft hier al een voorzet voor 

gedaan (-2,5 fte en -1,1 M€ deels onder voorwaarde dat de energieopwekking 

buiten de scope kan worden geplaatst).  

• In algemene zin kunnen de kosten worden gereduceerd door het verkleinen 

van de organisatie, het verkorten van de doorlooptijd en het beperken van de 

onderzoeklast. Bij de collegiale review zijn hiervoor suggesties gedaan. 

• De interne organisatie van het projectteam is complex en wijkt af van het 

gebruikelijke IPM-model. Wat dit betreft geeft een groot deel van de werk-

spoortrekkers aan een voorkeur te hebben (of tenminste open te staan) voor 

een regulier IPM-team. Dit betekent dat het bestuurlijke traject en om-

gevingsmanagement kunnen worden samengevoegd en dat effectonderzoek 

en technisch management. Opvallend is dat breed wordt aangedrongen op het 

versterken van het IPM-team met voldoende kennis van en ervaring met 

natte planstudies. 

• De inzet van RWS Ontwerpt is bedoeld om als RWS zelf meer ervaring met 

ontwerpprocessen op te doen. De inzet hiervoor wordt door RWS in-kind 

geleverd. En met deze inzet zijn inmiddels ook de Ontwerpcycli 0 en 1 door-

lopen. Tegelijkertijd is de inzet van RWS Ontwerpt sterk versnipperd en 

betekent de inzet van RWS Ontwerpt dat een volledige uitbesteding van het 

ontwerp hierdoor niet meer mogelijk is en dat extra capaciteit op de markt 

moet worden ingehuurd om zelf het ontwerp te maken. Een heldere aanpak 

van RWS Ontwerpt wordt in de stukken niet duidelijk (wat is het plan om 

weer te leren van ontwerpen? En van wie?). 

• De governance zoals beschreven in het plan van aanpak van de planuit-

werking is niet consistent. Enerzijds wordt DGWB (ism LNV en EZ) als de op-

drachtgever gepositioneerd (zwarte lijn) met het Bestuurlijk Overleg Getij 
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Grevelingen (bestuurders van het samenwerkingsverband - BO GG) als 

partner die moet worden geïnformeerd. Anderzijds wordt in de teksten het BO 

GG als eerste escalatieniveau in de governance beschreven. Illustratief is de 

ondertekening van het plan van aanpak door Theo van de Gazelle, die volgens 

het plan van aanpak geen opdrachtgever is.  

• In oktober 2019 is gatereview op het VKA en het plan van aanpak voor de 

planuitwerking gedaan. De score was destijds oranje (verbeterplan nodig). In 

maart 2020 heeft het projectteam hiervoor een verbeterplan gemaakt. Dit 

verbeterplan is niet meer gereviewed. Wel zijn de verbeteracties geland in het 

plan van aanpak voor de planstudie, dat vervolgens is geaccordeerd. 
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Bijlage 5 – Beantwoording auditvragen 

 

Hieronder zijn de auditvragen herhaald en individueel beantwoord: 

 

1) Kosten per werkspoor: 

a) Wilt u een oordeel geven over de inhoudelijke werkzaamheden en/of 

activiteiten die per werkspoor zijn opgesteld? 

 

De activiteiten in de werksporen techniek en effecten zijn voor een deel 

activiteiten die in de verkenning uitgevoerd hadden moeten worden om 

tot een voldoende stabiel VKA te komen (proof of concept pompturbines, 

waterveiligheid, morfologie en andere effecten zeezijde (Voordelta), 

inzicht in ingreep-effect relatie waterkwaliteit/ecologie. Maar dat maakt 

deze activiteiten niet minder nodig. Ook als het mogelijk is om door één 

of meer showstoppers de beslissing te nemen om de getijdenenergie-

centrale in fase 1 te laten vervallen, dan zijn deze activiteiten nog wel 

nodig voor een stabiele planuitwerking. 

 

De activiteiten in de andere werksporen zijn op zich gebruikelijk voor een 

planuitwerkingsfase. 

 

b) Wilt u een oordeel geven over de hoogte van het bedrag gekoppeld aan 

die werkzaamheden en/of activiteiten? 

 

Door een combinatie van overblijfselen uit de verkenning, een uitbundige 

organisatie en een complex georganiseerde planuitwerking zijn de kosten 

hoog. In elk geval hoger dan het taakstellend budget.  

 

Overigens is het geraamde budget in verhouding tot andere natte plan-

studie erg laag. Bij HWBP wordt tot 10% van de totale projectkosten 

aangehouden (EPK+IPK), maar dat is een relatief veilige bovengrens van 

de subsidieregeling. Bij de provincie Zuid-Holland ligt dit kental voor grote 

projecten rond de 6% en voor kleinere projecten rond de 10%.    

 

Het projectteam heeft bijstellingen op de raming voorgesteld en het is 

verstandig om die bijstelling als vertrekpunt te hanteren voor de periode 

tot tussenmoment 1. De raming voor de planuitwerking zal opnieuw 

moeten worden gemaakt op basis van de reset. 

 

c) Hoe is de overschrijding van de kosten ten opzichte van het budget van 

de planuitwerking terug te brengen? 

 

De focus van de auditvragen ligt op de kostenraming van de planuit-

werking. Uit de audit komt naar voren dat dit niet het werkelijke probleem 

is. Dat werkelijke probleem ligt bij de besluitvorming over de scope van 

het project, de governance en de werkwijze van de projectorganisatie. De 

raming van de planuitwerking is daar een gevolg van. 

 

De kosten kunnen worden teruggebracht door eerder te trechteren, een 

eenvoudigere organisatie, een meer projectmatige werkwijze, een kortere 

doorlooptijd en het beperken tot ‘need-to-do’. Gelet op de niet afgeronde 

verkenning en de doorlooptijd tot tussenmoment 1, is het zeker niet de 

verwachting dat de kosten van de planuitwerking binnen het oorspronke-

lijke budget kunnen worden gebracht. 
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Daarnaast nemen op basis van voortschrijdende ontwerpslagen de 

geraamde kosten voor het doorlaatmiddel sterk toe (30-35 M€). Zie 

verder bij auditvraag 9.  

 

d) Welke elementen zijn ‘nice-to-do’ maar NIET ‘need-to-do’ gezien de 

primaire doelstelling van project ? Ontbreken er elementen in de 

werkzaamheden/activiteiten? 

 

Het projectteam heeft hier al een goede, eerste stap gezet door de nood-

zakelijke werkzaamheden tot tussenmoment 1 in beeld te brengen. Deze 

lijst is adequaat en kan goed gebruikt worden bij de reset van het project.  

 

2) Risicoreservering: 

a) Wilt u een oordeel vellen over het gebruikte percentage voor de risico-

opslag per ontwikkelpad? 

 

Het risicodossier telt nu op tot erg hoge bedragen en daarom zijn voor de 

risicoreserveringen bepaalde percentages aangehouden. De gebruikte 

percentages voor de risico-opslag variëren tussen de 10-20%. Deze 

percentages zijn hoog en werken hard door op de capaciteitsraming. 

Normaal wordt een risicoreservering binnen een raming (deels) 

onderbouwd middels een kwantitatieve risicoanalyse. Het huidige 

risicodossier is hiervoor nog niet geschikt. Daarom wordt vastgehouden 

aan de gebruikte percentages en op zich is dat werkbaar. 

 

b) Bij geen getijdencentrale nemen de risico’s en directe kosten sterk af? Of 

hangen deze met andere zaken samen? 

 

De getijdencentrale is één van de belangrijke redenen voor de huidige 

instabiliteit in de scope. Het uitsluiten van de getijdencentrale is een 

eerste stap in het stroomlijnen van het project, maar het is bepaald niet 

de enige stap. Inhoudelijk zijn er nog grote uitdagingen ten aanzien van 

het ontwerp van het doorlaatmiddel, (natuur-)compensatie en 

klimaatrobuustheid. Daarnaast zijn sturing op en werkwijze van de 

projectorganisatie niet op orde. Zie verder bij auditvraag 9.  

 

c) Is het risicodossier compleet of ontbreken er (lijst-)risico’s? 

 

Het risicodossier is niet compleet en ook niet actueel. Dit heeft een update 

nodig, die door het gehele projectteam wordt gedragen. 

 

d) Zijn de risico-opslagen per risico voldoende en wat is het oordeel over de 

grootte van de post project onvoorzien? 

 

Zie ook het antwoord op de voorgaande vragen 2a en 2c. Wel lijkt het 

erop dat de beprijzing van de huidige risico’s tot een hogere risico-opslag 

leidt dan het gehanteerde percentage. Daarom is het belangrijk om het 

risicodossier te updaten.   

 

3) Kosten planuitwerking of realisatiefase: Staan er naar uw oordeel werkzaam-

heden in de raming die thuishoren in de realisatiefase? 
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In de raming staan werkzaamheden die thuishoren in de verkenningsfase en 

het lijkt erop dat de contractvoorbereiding wat aan de magere kant is.  

 

Voor de raming van de kosten is de planning cruciaal omdat de kosten van de 

planuitwerking voor een groot deel worden bepaald door de doorlooptijd (uren 

x tarief). Het vergroten van de betrouwbaarheid van de planning s een 

prioriteit voor PB. 

 

4) Inhuur en uitbesteding:  

a) Is de geraamde inhuur en uitbesteding naar uw oordeel conform de 

richtlijnen van RWS? 

 

Voor een planuitwerking is het binnen RWS gebruikelijk om veel werk in 

de planstudie uit te besteden, een klein deel inhuur via IK te doen en de 

IPM-rollen met ondersteuning zelf uit te voeren (IK). Voor dit project is 

sprake van veel IK (mede door het inlenen van personeel en de keuze 

voor de inzet van RWS Ontwerpt), waardoor – in combinatie met een te 

laag budget voor EPK en een inhoudelijke erfenis van de verkenning (o.a. 

ontwerpslagen en onderzoek Deltares) -  een vertekend beeld ontstaat. 

 

b) Onderzoek de omvang van de ambtelijke personele inzet in relatie tot de 

omvang van de uitbesteding. Bekijk daarbij kritisch of we meer zelf 

kunnen doen. 

 

Meer zelf doen, leidt niet automatisch tot een efficiëntere planuitwerking. 

De huidige ambtelijke inzet is versnipperd (met RWS Ontwerpt als 

‘sterkste’ voorbeeld). Nuancering is hierbij dat desondanks in korte tijd  

door RWS Ontwerpt producten zijn opgeleverd die richting geven aan het 

project, waarmee samen met de andere werksporen de noodzakelijke 

trechtering door prioritaire opdrachten kon worden gedefinieerd. 

 

5) Wat te doen om te zorgen dat het totale benodigde budget niet omhoog gaat? 

 

Zie vraag 1c.  

 

6) Welke aanbevelingen heeft u op de projectsturingsmethode? 

 

De projectsturing is niet ingericht volgens het IPM-model zonder dat daarvoor 

overtuigende argumenten zijn. Het kan eenvoudiger (kleiner kern- of IPM-

team) met minder complexe overlegvormen. Dit geldt ook voor de werk-

sporen zelf.  

 

7) Welke aanbevelingen heeft u op de projectbeheersing? 

Voor de beheersing door het gehele projectteam geldt dat meer focus op de 

producten en de totstandkoming (planning, raming, risico’s, bijsturing) nodig 

is. Het vermijden van versnippering is daarbij een logische stap.  

 

Voor projectbeheersing in engere zin (PB) worden inmiddels stappen in deze 

richting gezet. De prioritaire opdrachten is een goed begin. Dit moet nog wel 

worden doorgezet naar een planning richting tussenmoment 1 (terugplannen, 

raakvlakken in beeld, werkwijze voor bijsturing, ..). 

  

8) Welke aanbevelingen heeft op de beheersing van het project? 
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Zie het antwoord op de auditvragen 6) en 7).  

 

9) Het auditteam wordt gevraagd te adviseren over de opdracht die het project 

nodig heeft om deze planuitwerking uit te voeren om aan het eind daarvan 

een onderbouwing te kunnen geven over de maakbaarheid in alle facetten? 

Het project heeft een reset nodig in scope, werkwijze en sturing om te voor-

komen dat het projectteam gevangen blijft in onzekerheden met als gevolg 

dat kosten doorlopen en besluitvorming uitblijft. Voor de korte termijn moet 

de focus worden gelegd op tussenmoment 1 en het herinrichten van werk-

wijze en sturing. Daarmee wordt de basis voor een stabiele planuitwerkings-

fase gelegd. 

 

Met de prioritaire opdrachten voor tussenmoment 1 ligt er een goede  moge-

lijkheid om te sturen. De producten uit de lijst met prioritaire opdrachten zijn 

inhoudelijk nodig om tot een stabiele planuitwerking te komen. Door deze 

producten te verankeren in de projectsturing (van spreadsheet naar planning, 

raming, risico’s, voortgang en governance/besluitvorming) kan het project-

team de periode tot tussenmoment 1 gebruiken om een meer projectmatige 

werkwijze te ontwikkelen. Hier worden overigens vanuit o.a. PB en CM al 

stappen gezet.  

 

Parallel kan het projectteam onderweg naar tussenmoment 1 werken aan een 

nieuw plan van aanpak voor de planuitwerking fase 1. In dit plan staan 

wederom de producten centraal (WBS).  

 

Wat betreft de scope is het hiervoor nodig om zo snel als mogelijk te besluiten 

tot het schrappen van de getijdenenergiecentrale voor fase 1 op grond van 

twee showstoppers (pompturbines-techniek en business case, ook voor 

turbines). Leg de financiële scenario’s (voor fase 1) hiertoe helder op de be-

stuurlijke tafel en leg de financiële verantwoordelijkheid bij de partijen die een 

energieambitie hebben. Het opwekken va energie kan overigens een plek 

houden in de adaptatiepaden. 

 

De scope van de planuitwerking voor fase 1 is dan gericht op realisatie van 

een doorlaatmiddel, te vermijden negatieve effecten en vergunbaarheid. Voor 

het borgen van de besluitvorming over het doorlaatmiddel (RvS-proof) is 

duidelijkheid nodig over haalbare adaptatiepaden. Het tijdschema voor het 

zachte adaptatiepad verhoudt zich niet met de projectplanning voor fase 1 en 

de maakbaarheid van de benodigde pompen voor het harde adaptatiepad 

moet nog worden aangetoond. Het sluiten van het doorlaatmiddel is een 

mogelijke, maar ongewenste terugvaloptie. Daarom is de aanbeveling om 

(ook) de afmetingen van het doorlaatmiddel te heroverwegen. Dit heeft een 

aantal positieve terugkoppelingen: lagere kosten voor aanleg, lagere kosten 

voor compenserende maatregelen, verlenging levensduur van fase 1 (uitstel 

noodzaak adaptatie) en betere maakbaarheid pompen (afhankelijk van de 

afmetingen van de kokers). Vanzelfsprekend gaat dit gepaard met een kleiner 

effect op waterkwaliteit en ecologie. Hoe groot dit effect is, kan op basis van 

de huidige kennis niet worden aangegeven. Het onderzoek van Deltares is 

daarvoor noodzakelijk. Een mogelijk optimalisatievraagstuk voor de plan-

uitwerking zou daarmee kunnen worden: zorg voor een optimale of maximale 

verbetering van waterkwaliteit en ecologie binnen de randvoorwaarden van 

het taakstellend budget, de vergunbaarheid, de klimaatrobuustheid en het 
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VKA. Verleg daarbij de focus van tegengaan van zuurstofloosheid naar 

bredere ecologische meerwaarde en onderzoek de mogelijkheden de 

compenserende maatregelen te beperken tot de wettelijke vereisten en/of de 

uitvoering hiervan slim mee te koppelen.   

 

Wat betreft governance is het nodig om de rol van RWS als aanbestedende 

dienst in relatie tot de partners in de regio uit te werken en vast te leggen in 

een samenwerkingsovereenkomst en/of bijstelling van de bestuursovereen-

komst. 

 

Wat betreft de werkwijze is het nodig om de harde kanten van de project-

organisatie in te richten (IPM-team, voorkomen van versnippering, producten 

centraal) en de zachte kant van de projectorganisatie verder te ontwikkelen 

(invulling van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor projectsturing, samen-

werking, transparantie). Heroverweging van de samenstelling van het project-

team, begeleiding, coaching, teamsessies en tijdelijke versterking met meer 

ervaring bij natte planstudies zijn mogelijke ingrediënten hiervoor. 

 

De door het projectteam genoemde besparingen in de planfase dienen te 

worden doorgevoerd. De eerder genoemde reset zal tevens effect hebben op 

de organisatie, sturing en governance. Bespreek periodiek met projectteam 

(per T-moment) de projectorganisatie op gebied van capaciteit en kwaliteit.  

 


