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DBFM(O)-projecten tot nu toeDBFM(O) projecten tot nu toe

 HSL-Zuid infraprovider  JC Schiphol
 A59
 N31
 AWZI Delfland

 A12
 A15
 Internationale School  AWZI Delfland

 Montaigne-lyceum
 Ministerie van Financiën

 Internationale School 
Eindhoven

 Belastingkantoor / 
IB-groep Groningen

 D t ti t  

 N33
 A1/A6
 N ti l D f i Detentiecentrum 

Zestienhoven
 Belastingkantoor Doetinchem

 Nationaal Defensiemuseum
 Hoge Raad
 Regiotram Groningeng

 Tweede Coentunnel
 Kromhout Kazerne 

(hoofdkwartier Landmacht)

 Regiotram Groningen

 RIVM
(hoofdkwartier Landmacht)  B30
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Hoe borgen we wat we willen krijgen?Hoe borgen we wat we willen krijgen?

Belangrijkste voorafgaande vraag:

Wat willen we krijgen?Wat willen we krijgen?

Bepalen doelstellingen en randvoorwaarden
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Doelstellingen en randvoorwaardenDoelstellingen en randvoorwaarden

 Ambitiedocument
 Ruimtelijk kader:

 Public Sector Comparator
(PSC) Ruimtelijk kader:

 Uitwerkingsplan 
Stadshart

(PSC)
 Plafondprijs
 DBFMO-overeenkomst

 Stedenbouwkundig 
plan

 Beeldkwaliteitsplan

 Aanbestedingsleidraad

 Beeldkwaliteitsplan
 Bestemmingsplan

 Outputspecificatie:
 Werkplekconcept
 Huisvestingsvisie

h d Duurzaamheid
 Flexibiliteit 6
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Waarom een DBFMO-overeenkomst?Waarom een DBFMO overeenkomst?

Meerwaarde

f l l Life-cycle-optimalisatie
 Hogere kwaliteit
 Realisatie binnen planning
 Lagere kosten met minder kans op budgetoverschrijding
 Betere beschikbaarheid

 Ketenintegratie en één-loket-gedachte
 Optimaal verdelen risico’s
 Afrekenen op basis van geleverde prestaties Afrekenen op basis van geleverde prestaties

 Gunnen op prijs én kwaliteit
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DBFMO-overeenkomst - We willen datDBFMO overeenkomst We willen dat

Opdrachtnemer ontwerpt en bouwt (DB) gemeentehuis overeenkomstig:Opdrachtnemer ontwerpt en bouwt (DB) gemeentehuis overeenkomstig:
 Eisen in Outputspecificatie
 Uitwerkings- en Realisatieplan

 D fi iti f O t  b d  V l i  O t Definitief Ontwerp gebaseerd op Voorlopig Ontwerp
 Plannen gebaseerd op Voorlopige Plannen (bv. kwaliteitsborgings-plan, 

beschrijving flexibiliteitsoplossingen, systeemtestplan)
 Planning Planning

Opdrachtnemer houdt gemeentehuis beschikbaar (M) overeenkomstig:
 Eisen in Outputspecificatie Eisen in Outputspecificatie

Opdrachtnemer verricht Diensten (O) overeenkomstig:
 Eisen in Outputspecificatie Eisen in Outputspecificatie
 Uitvoeringsplan Diensten gebaseerd op Voorlopig Dienstenplan

Opdrachtnemer draagt over na einde contract overeenkomstig:
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Opdrachtnemer draagt over na einde contract overeenkomstig:
 Eisen in Outputspecificatie



DBFMO-overeenkomst: waarom werkt ‘t?DBFMO overeenkomst: waarom werkt t?

Door de ‘F’!

Opdrachtnemer krijgt de juiste prikkels om te presteren!Opdrachtnemer krijgt de juiste prikkels om te presteren!

 Betalingsmechanisme            betaling na(ar) prestatie:g g ( ) p

 Beschikbaarheidsvergoeding
 de eerste betaling wordt pas gedaan bij beschikbaarheid 

van het stadhuis volgens de eisen
 korting indien ruimten, functionaliteiten of diensten van  korting indien ruimten, functionaliteiten of diensten van 

het stadhuis niet beschikbaar zijn
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 Financiers zullen bewaken dat de Opdrachtnemer 
goed presteert



Waarborgeng

 Zekerheden Financial-close-garantie, Uitvoeringsgarantie en 
Overdrachtsgarantie

 Flexibiliteit  Wijzigingsprocedure Flexibiliteit  Wijzigingsprocedure
 Functionaliteiten en Diensten (niveau en prijs) 

benchmarkonderzoek en market-testing
 Risicoverdeling  naar aanleiding van dialoog in aanbesteding 

optimaal
 Kwaliteitsborging  monitoring, metingen, meldingen en  Kwaliteitsborging  monitoring, metingen, meldingen en 

inspecties
 Voordelen delen van Overwinst en Herfinanciering
 Beëindiging bij Tekortkoming
 Eigendom bij Den Helder
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AanbestedingAanbesteding

De aanbesteding helpt om te krijgen wat we willen!g p jg
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Concurrentiegerichte dialoog (1)Concurrentiegerichte dialoog (1)
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Concurrentiegerichte dialoog (2)Concurrentiegerichte dialoog (2)

Doel concurrentiegerichte dialoog:

Verkrijgen drie inschrijvingen die voldoen aan 
doelstellingen en randvoorwaarden

van de gemeente Den Helder

 Verduidelijken doelstellingen en randvoorwaarden 
gemeente Den Helder voor gegadigden

 Terugkoppeling van gegadigden op doelstellingen en 
randvoorwaarden

 Optimaliseren uitvraag Optimaliseren uitvraag
 Indienen dialoogproducten door gegadigden
 Terugkoppeling van gemeente op dialoogproducten
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Selectie- en gunningscriteria (1)Selectie en gunningscriteria (1)

S l ti              P tij  di  h t k   ti l  tiSelectie             Partijen die het kunnen en optimale concurrentie

Dwingende en facultatieve uitsluitingsgrondeng g g
Selectiecriteria (geschiktheidseisen)
 Financieel-economische draagkracht

 Beschikbaarheid eigen vermogen Beschikbaarheid eigen vermogen
 Omzeteisen

 Technische en organisatorische bekwaamheid
 Ontwerp Ontwerp
 Uitvoering
 Beheer en onderhoud
 Facilitaire dienstverlening Facilitaire dienstverlening

 Nadere selectiecriteria (schaalbaar)
 Combinatie bouwprocesfasen (D, B, F, M, O)
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 Imago en identiteit
 Flexibiliteit 



Selectie- en gunningscriteria (2)g g ( )

G  B t  bi diGunnen Beste aanbieding

 Economisch meest voordelige inschrijvingg j g
 Prijs én Kwaliteit

 Onder één noemer brengen van prijs en kwaliteit door eenheidsprijs Onder één noemer brengen van prijs en kwaliteit door eenheidsprijs
per punt

 Prijs  punten op basis van absolute afwijking van laagste 
inschrijvinginschrijving

 Kwaliteit  punten op basis van afwijking van de beste inschrijving in 
kwalitatief opzicht, bijvoorbeeld onderwerpen als

 I   id tit it Imago en identiteit
 Functionaliteit en flexibiliteit
 Duurzaamheid
 G b ik i d lijkh id  b ikb h id
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 Gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid
 Social return
 Parkeren?



ConclusieConclusie

De combinatie van DBFMO-overeenkomst en 
aanbesteding door middel van de concurrentiegerichte dialoog aanbesteding door middel van de concurrentiegerichte dialoog 

waarborgt dat de gemeente Den Helder het stadhuis krijgt dat ze wil!
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PPS Stadhuis Den Helder: 
De business case 11 april 2012 

1 

Yasmine Hamdan 
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Kees Klaver 
Henk Savelkoul 



Het programma 

• Hoe werkt DBFMO in financieel opzicht? 

 

• Wat is een business case en wat doet die precies? 

 

• De relatie met de gemeentebegroting 

 

• Vragen en reacties kunnen tussendoor 
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Wat houdt DBFMO precies in? 

• Voornemen is om het stadhuis te bouwen door middel van een DBFMO-
contract. DBFMO  staat voor Design, Build, Finance, Maintain, Operate 

 

• Ontwerp, bouw, onderhoud en exploitatie worden via een Europese 
aanbesteding aan één private partij gegund. In traditionele 
aanbestedingen worden deze componenten aan aparte partijen gegund. 

 

• De gemeente gaat een langjarig geïntegreerd contract (20-30 jaar) 
aan met een private partij die ontwerpt, bouwt, onderhoudt en exploiteert. 

 

• De private partij zorgt zelf voor financiering van de bouwkosten. Er vindt 
geen betaling van bouwkosten plaats van gemeente naar bouwbedrijf.  

 

• De gemeente betaalt na oplevering een periodieke 
beschikbaarheidvergoeding aan opdrachtnemer. 
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Verschillen DBFMO en traditioneel aanbesteden 

• De verwachting is dat een geïntegreerd contract een betere prijs-
kwaliteitverhouding biedt in vergelijking tot een traditioneel contract.  

 

• De redenen hiervoor zijn: 

– Andere organisatie en rolverdeling: partijen doen waar ze goed in zijn 

– Andere manier van werken: 

– Innovatie door outputgericht werken 

– Levenscyclus benadering 

– Eén aanspreekpunt 

– Andere wijze van betalen. Hier zullen we in het vervolg van deze 
presentatie nader bij stilstaan. 

– Constantere kwaliteit en betere beschikbaarheid 

– Minder kans op overschrijding kosten en planning 

– Slimmere verdeling van risico’s 
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Andere wijze van betalen 

Realisatie 
kosten 

Onderhoud 
en exploitatie 

Beschikbaarheids 
vergoeding 

Kortingen 
en boetes 

Traditioneel DBFMO 

Inkomsten private partij 

Uitgaven private partij 
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Waarde 
van risico’s 



Andere wijze van betalen (2)  

• Geen betaling voor werk, maar voor dienst. 

 

• Tijdens duur contract verdient opdrachtnemer zijn investeringen terug. 

 

• Inkomen opdrachtnemer is afhankelijk van kwaliteit van 
dienstverlening.  

 

• De dienst is ‘beschikbaarheid’. Bij optimaal presteren ontvangt de 
opdrachtnemer een beschikbaarheidsvergoeding.  

 

• Bij verminderde beschikbaarheid wordt de opdrachtnemer gekort op zijn 
betalingen  betalingsmechanisme trekt belangen OG en ON parallel. 
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Waarom ook de ‘F’ overdragen? 

• Opdrachtnemer leent geld voor de bouw. 

 

• Opdrachtnemer lost lening af met (een deel van) de 
beschikbaarheidsvergoeding. 

 

• De beschikbaarheidsvergoeding is prestatieafhankelijk. De 
terugbetaling van de lening hangt dus af van de geleverde prestaties!  

 

• Er is geen ander onderpand dan enkel de inkomsten uit deze 
beschikbaarheidsvergoeding. 

 

• Dit houdt de bank ‘wakker’ en zorgt dat die gaat toezien op het leveren 
van de beloofde en geëiste prestaties. 
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Risico’s en rente 

• Private financiering kost geld: we rekenen met een rente van 6,5%. 

 

  ‘Maar de overheid kan toch goedkoper lenen?’ 

 

• De gemeentelijke rekenrente bevat geen opslagen voor projectrisico’s.  

 

• Het niet waarderen van risico’s betekent niet dat de risico’s niet bestaan! 

 

• Tegenvallers worden vaak opgevangen in het weerstandsvermogen. 

 

• Bij DBFMO projecten biedt de opdrachtnemer een vaste prijs: alle 
tegenvallers zijn voor rekening van de marktpartij. 

 

• Bij DBFMO komen de risico’s expliciet tot uiting in de bieding. 

 

• Geen ‘last’ meer van een schommelende omslagrente. 
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De rol van de piekbetaling 

• Om de financieringskosten te drukken, doen we een piekbetaling 

 

• Een piekbetaling is een betaling na oplevering van het stadhuis voor 
een gedeeltelijke dekking van de bouwkosten.  

 

• Door het zekere karakter van de piekbetaling kan het consortium 
goedkopere financiering krijgen voor het deel van de bouwkosten dat 
hierdoor wordt gedekt. Dit verlaagt de kosten van de bieding. 

 

• Nadeel is wel het potentieel verlies aan prikkels. Na ontvangst van de 
piekbetaling verdwijnt immers een deel van de ‘F’ uit het project.  

 

• Vuistregel: Een piekbetaling van 40% van de bouwkosten is voldoende 
om de prikkels in stand te houden. 
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Wat is een business case? 

• De business case is een financieel model waarmee de betaalbaarheid 
van het project PPS Stadhuis wordt bepaald. 

 

• De kosten en opbrengsten worden in enig jaar met elkaar geconfronteerd. 

 

• Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de werkelijkheid van DBFMO, slaan 
we de kosten om naar een indicatieve beschikbaarheidsvergoeding. 

 

• De business case hanteert een lange termijn perspectief: de kosten en 
opbrengsten brengen we voor de hele contractduur in beeld.  

 

• Hierbij houden we rekening met een jaarlijkse stijging van de 
beschikbaarheidsvergoeding (indexering). Let op: deze wordt maar 
gedeeltelijk geïndexeerd. 
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Stadhuis Den Helder – kosten 

 

 

 

 

 

 
 

• Dit zijn de kosten die de private partij aan de gemeente in rekening 
brengt. Daarnaast zijn er enkele andere kostenposten, zoals de 
transactiekosten voor het doen van de aanbesteding en de 
ontwerpvergoeding. 

Kostensoort Toelichting 

Bouwkosten Kosten voor de bouw van het stadhuis 

Financieringskosten Kosten die de private partij maakt voor financiering 
van het stadhuis 

Onderhoudskosten Kosten voor periodiek en klein onderhoud 

Exploitatiekosten Kosten voor de uitvoering van de diensten 
(catering, beveiliging, bodedienst, etc.) 

Risico’s Opslag voor risico’s tijdens de bouw en tijdens de 
exploitatiefase 
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Van kosten naar beschikbaarheidsvergoeding 

-13.000.000

-11.000.000
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Bouw kosten Financieringskosten Onderhoudskosten Exploitatiekosten

-13.000.000

-11.000.000

-9.000.000

-7.000.000

-5.000.000
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-1.000.000
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BBV Bouw kosten BBV financieringskosten BBV onderhoudskosten BBV exploitatiekosten
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Stel:  
NCWkosten = 50 mln. 
 
(bij 6,5%) 

Hoe hoog moet de BBV 
zijn zodat NCWopbrengsten  

= 50 mln.? 
 
(bij 6,5%) 



Voorbeeld business case (dummy getallen) 

 

 

 

 
 

• De figuur toont de jaarlijkse opbouw van kosten voor de gemeente 
(beschikbaarheidsvergoeding) en opbrengsten.  

• Na afloop van ieder jaar zien we of er in dat jaar een tekort of overschot was. 

• Om te zien of het project betaalbaar is, kijken we naar  

 het saldo op de ‘projectrekening’ na 30 jaar.  
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Voorbeeld eindresultaat business case  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• De projectrekening wordt geleidelijk ‘leeg getrokken’. In dit fictieve 
voorbeeld eindigt de balans na 30 jaar op nul en sluit de business case. 
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Wat kunnen we met de resultaten? 

• De business case geeft input voor de go-no go beslissing in juni. 

 

• Geeft input voor de plafondprijs: je weet dan zeker dat de biedingen 
straks betaalbaar zijn. 

 

• Voor start van de aanbesteding hebben we al snel zicht op mogelijke 
knelpunten in de kostenkant.  

 

• Door afgifte van een haalbare plafondprijs en eigen zicht in de kosten, zijn 
we een betere gesprekspartner voor de markt. 

 

• Het is een benchmark met de private biedingen (Public Sector 
Comparator). Zo monitoren we of DBFMO echt meerwaarde levert. 
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Huisvesting en gemeentebegroting 
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Exploitatielasten stadhuis 

 

Facilitair Bedrijf (Service/Inkoop) 

• Gebruikerslasten 

• Gas, water en licht 

• Schoonmaak 

• Gebruikersonderhoud 

• Zakelijke lasten 

 

RWO (Grondzaken) 

• Eigenaarslasten 

• Kapitaallasten 

• Huur 

• Eigenaarsonderhoud 

• Zakelijke lasten 

Budget: 1,6 mln. 



Budget exploitatie nieuwbouw stadhuis 
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- Rente  

- Afschrijving 

Onderhoud 

Gas, water en licht 

Schoonmaak  

Zakelijke lasten 

Kapitaallasten 

Jaarlijkse lasten Basis budget: 

 

• Exploitatielasten bestaand 

stadhuis  € 1,6 mln. 

 

• Aanpassing bestaande 

huisvesting € 0,5 mln. 

 

Gebaseerd op 

• concentratie 2 gebouwen 

• levensduurverlenging van 15 

jaar  

 



Scope 
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Ontwikkeling Uitvoering 

Definitie Ontwerp Bouw Gebouw- 

en installa-

tieonder-

houd 

Facilitaire 

diensten 

Monitoring 

en 

supervisie 

Exploitatiebudget stadhuis € 2,1 mln. Verruiming 

scope 

Aanbesteden 

Functionaliteiten 

• Werkplekautomatisering, telefonie en multifunctionals 

• Meubilair en inrichting bestuurscentrum 

 

Diensten 

• Schoonmaak 

• Catering 

• Huisvestingstaken 

• Beveiliging 

Nieuw 

Nieuwe taken gemeente 

 

Contractmanagement 

 

Relatiemanagement 



Budgettair effect scope 
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Budget uit-

breiding scope 

in begroting 

Beschikbaar 

budget 

Taakstellingen 

Benchmark= 

budget scope 

BC 

Budgetresultaat 

Prognose 

meerwaarde 

DBFMO 

Meerwaarde 

Nieuwe taken 

- 

- 



Budgettair effect scope 

1. Budget verruiming scope bestaat uit middelen, 
die thans geen onderdeel budget € 2,1 mln. zijn 

 

2. In business case op te nemen budget gebaseerd 
op efficiënte uitvoering bestaande situatie 

 

3. Meerwaarde ontstaat pas door toepassing 
DBFMO  
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Totaal budget aanbesteding nieuwbouw 
stadhuis 
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Taakstellend budget exploitatie 

stadhuis 

€ 2,1 mln. 

Budget scope business case 

Input voor bepaling 

plafondprijs 



 
 

Memo

 

1 
 

Tekstuele toelichting op presentatie business case 11 april 2012 
 

a. Inleiding 
 
Voor het project PPS Stadhuis Den Helder is een business case opgesteld. In dit hoofdstuk worden  
de uitgangspunten voor de business case besproken. Achtereenvolgens zullen we stilstaan bij de 
volgende onderwerpen: 

 Hoe werkt DBFMO in financieel opzicht? Om een goed begrip te hebben van de business 
case, is het belangrijk om eerst hierbij stil te staan. 

 Wat is een business case precies? 
 Hoe ziet de opbouw van de kosten eruit voor dit project? 
 Hoe ziet de opbouw van de beschikbare dekking eruit voor dit project? 
 Hoe ziet het resultaat van de business case eruit? 
 Waar gebruiken we de resultaten van de business case voor? 

 
Hoe werkt DBFMO in financieel opzicht? 
Dit project is in financieel opzicht anders dan traditionele projecten. Dit uit zich voornamelijk in de 
manier waarop de private partij straks door de gemeente betaald zal worden voor geleverde diensten.  
Onderstaande figuur geeft schematisch dit verschil weer tussen een traditioneel en een DBFMO 
project. 
 
Figuur: andere wijze van betalen 
 

 
 
Het plaatje links geeft het betaalritme aan in een traditioneel project; rechts het betaalritme bij een 
PPS project. 
 
In een traditioneel project staat tegenover een uitgave van een private partij direct een betaling van de 
partij die de opdracht verleent. De rode balkjes in het linker plaatje (de uitgaven van de private partij, 
onder de as) worden precies gematched met zijn inkomsten (de grijze balkjes, boven de as).  
 
In een DBFMO project werkt dit anders. Bij DBFMO projecten financiert de private partij de 
bouwkosten voor door een lening aan te trekken. Dit betekent dat er tijdens de bouw geen betaling 
van de gemeente naar het consortium plaatsvindt. Het consortium wordt pas na oplevering betaald in 
de vorm van een prestatieafhankelijke vergoeding: de beschikbaarheidsvergoeding. Deze vergoeding 
is een jaarlijkse vergoeding en is afhankelijk van de geleverde prestaties. Als een marktpartij niet goed 



presteert, kunnen kortingen en boetes op de betaling worden ingehouden. Verder ligt de vergoeding – 
anders dan als gevolg van jaarlijkse indexering en kortingen – volledig vast. Dit betekent dat alle 
risico’s op overschrijding van de kosten (indien deze worden veroorzaakt door zijn eigen 
tekortkomingen en niet door bijvoorbeeld overmacht) voor rekening van de private partij zijn. 
 
Het op deze manier betalen van het consortium heeft een aantal voordelen. 

 Ten eerste heeft het consortium vanwege de kortingen natuurlijk ook een prikkel om te 
presteren. Kortingen teren immers direct in op het rendement van de private partij. 

 Daarnaast is het feit dat het consortium geld leent bij de bank voor de bouw van het stadhuis 
een extra voordeel. De vergoeding die het consortium krijgt, is afhankelijk van de prestaties 
die hij levert. De bank is voor de terugbetaling van haar lening vervolgens  afhankelijk van de 
vergoeding die het consortium krijgt: de lening moet volledig worden terugbetaald uit de 
ontvangen beschikbaarheidsvergoeding. Daarom heeft de bank sterke prikkels om de 
geleverde kwaliteit te monitoren, met als gevolg een betere kwaliteit van de geleverde dienst. 

 De gemeente krijgt voor lange tijd zekerheid over de hoogte van haar uitgaven. De betaalde 
beschikbaarheidsvergoeding ligt immers volledig vast en wijkt alleen af als gevolg van boetes 
en de vooraf overeengekomen indexering. 

 
De manier van betalen vindt direct haar weerslag in de business case. Verderop in dit memo gaan we 
nader in op de manier waarop de business case is vormgegeven. Nu zullen we eerst stil staan bij de 
‘F’ van DBFMO; de financieringscomponent. 
 
Intermezzo: waarom de ‘F’ in DBFMO? 
Private financiering kost geld. De rente die de bank aan het consortium in rekening brengt, zal hoger 
liggen dan de gemeentelijke omslagrente. In de business case wordt rekening gehouden met een 
rentepercentage van 6,5%, terwijl de gemeentelijke omslagrente meestal tussen 4 – 4,5% schommelt. 
 
Echter, het is belangrijk te vermelden dat de rente van 6,5% een weerspiegeling is van projectrisico’s. 
In traditionele projecten, waarbij de gemeente misschien een deel van de bouw voorfinanciert, zijn 
deze risico’s er natuurlijk ook. Echter, deze risico’s worden vaak via een andere route opgevangen op 
het moment dat ze zich voor doen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door in te teren op het 
weerstandsvermogen. Private financiering is dus, wanneer rekening wordt gehouden met risico’s, niet 
duurder! De projectrisico’s, die bij traditionele uitvoering ook aanwezig zijn, komen alleen explicieter 
tot uiting.  
 
Tenslotte is het belangrijk om de rol van de zogenaamde piekbetaling te vermelden. De piekbetaling is 
een lumpsum betaling bij oplevering van het stadhuis. Deze betaling zorgt er voor dat een gedeelte 
van de uitstaande financiering direct kan worden afgelost bij oplevering. Dit heeft twee effecten: 

 Door het vrij zekere karakter van de piekbetaling kan een private partij voor dit gedeelte van 
de financiering betere voorwaarden van de bank krijgen. Bijvoorbeeld een lagere rente. 

 Ten tweede wordt door de piekbetaling vrij vroeg in het project een gedeelte van de 
uitstaande schuld afgelost. Hierdoor is ook de hoeveelheid betaalde rente over de gehele 
looptijd van het project lager. 

 
Al met al zorgt de piekbetaling dus voor een verlaging van de kosten. Het verdwijnen van een deel 
van de ‘F’ betekent echter ook een verlies aan prikkels. In de praktijk wordt als vuistregel gehanteerd 
dat 40% van de investeringskosten kunnen worden gedekt door een piekbetaling zonder een 
substantieel verlies aan prikkels. Daarom werken we in de business case ook met een piekbetaling ter 
hoogte van 40% van de investeringskosten. 
 
Wat is een business case? 
In de business case worden alle kosten voor het project gedurende de looptijd van het contract 
geconfronteerd met de beschikbare dekking. Zo ontstaat zicht op de betaalbaarheid van het project 
tijdens de contractperiode.  
 
Zoals eerder besproken is het project PPS Stadhuis Den Helder een langjarig project. Een marktpartij 
is gedurende een periode van 20 – 30 jaar verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, het 
onderhoud en de exploitatie van het stadhuis. Dit meerjarig perspectief is terug te zien in de business 
case. Concreet betekent dit het volgende: 

 De business case biedt inzicht in de relatie tussen kosten en beschikbare dekking over de 
gehele contractduur. Dus: zowel de bouwkosten als kosten voor onderhoud en exploitatie 
worden meegenomen in de business case. 



 Deze kosten worden in de business case omgerekend tot een jaarlijkse, ‘platte’ 
beschikbaarheidsvergoeding. Deze beschikbaarheidsvergoeding is dus een jaarlijkse 
vergoeding voor de volgende kosten: 

o Bouwkosten; 
o Financieringskosten (rente); 
o Onderhoudskosten (groot en klein onderhoud); 
o Kosten voor het uitvoeren van diensten en in stand houden van functionaliteiten; 
o Risico’s. 

 Deze beschikbaarheidsvergoeding wordt in de tijd uitgezet en jaarlijks geïndexeerd met een 
representatief percentage. Hierbij is het volgende van belang: Niet de gehele 
beschikbaarheidsvergoeding wordt geïndexeerd. Een gedeelte van de 
beschikbaarheidsvergoeding is immers een vergoeding voor bouwkosten. Aangezien deze 
kosten in de nabije toekomst worden gemaakt, rekenen private partijen hiervoor geen 
inflatievergoeding. Ze hebben hiertoe ook een prikkel, omdat private partijen worden 
beoordeeld op de totale netto contante waarde van de bieding, inclusief inflatie. 

 
Hoe ziet de opbouw van de kosten eruit voor dit project? 
Onderstaande tabel geeft een nadere specificering van en toelichting op de kosten voor het project 
PPS Stadhuis Den Helder. 
 
Kostensoort Bestaat uit Toelichting 

Bouwkosten stadhuis en 
parkeergarage 

Bouwkundige kosten  
Installatietechnische kosten 
Kosten vaste inrichting 
Kosten losse inrichting (meubilair) 
Overige kosten (algemene kosten, 
bouwplaatskosten, overhead, etc) 

De bouwkosten bestaan uit 
bouwkosten voor stadhuis en de 
parkeergarage. De bouwkosten zijn 
inclusief commerciële 
voorzieningen en bevatten een 
kostenpost voor de realisatie van 
de fietsenkelder. 

Financieringskosten Inschatting van de kosten voor het 
aantrekken van financiering (rente 
+aflossing).  

In de business case wordt 
gerekend met een rente van 6,5%. 

Onderhoudskosten Kosten voor onderhoud van het 
stadhuis 

Deze post bevat zowel klein als 
groot (periodiek) onderhoud aan 
bijvoorbeeld installaties en de vaste 
inrichting.  

Kosten voor het uitvoeren van 
diensten 

Kosten voor catering, 
risicobeheersing, huisvesting, 
schoonmaak, ICT 

 

Kosten voor in stand houden van 
functionaliteiten 

Kosten voor vervanging van 
meubilair, multifunctionals, 
beveiligingsapparatuur en 
werkplekautomatisering 

 

Risico’s Opslagen voor risico’s tijdens de 
bouw en exploitatie 

Deze risico’s zijn deels verwerkt via 
opslagen in de kosten, deels via de 
rente (post financieringskosten). 

 
Naast bovengenoemde kosten zijn er een aantal andere kostenposten die de gemeente maakt, maar 
die niet voortvloeien uit activiteiten van de private partij. Dit zijn: 

 De kosten voor afschrijving van de piekbetaling; 
 De kosten voor afschrijving van de ontwerpvergoeding; 
 De rentekosten voor de grond; 
 De kosten voor het contractmanagement. 

In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op deze kostenposten.  
 
 
Hoe ziet de opbouw van de beschikbare dekking eruit voor dit project? 
In de business case worden de kosten geconfronteerd met het beschikbare budget. Dit budget is het 
geld dat de gemeente beschikbaar heeft voor het doen van betalingen aan het consortium. Voor het 
stadhuis zijn dit de volgende posten: 

 Ten eerste is er de jaarlijkse 2,1 miljoen die beschikbaar is gesteld voor het nieuwe stadhuis. 
 Ten tweede worden een aantal taken, die nu door eigen personeel worden gedaan, straks 

uitbesteed aan de private partij. Dit is alleen een verschuiving van de verantwoordelijkheid, 



maar heeft wel de praktische implicatie dat we in de business case rekening houden met de 
middelen die momenteel daaraan worden uitgegeven. 

 
Daarnaast zijn er nog een aantal andere posten die worden meegenomen in de dekking van de 
kosten, maar die niet bestemd zijn voor het daadwerkelijk doen van betalingen. Een voorbeeld is de 
huidige verkoopwaarde van het stadhuis. Concreet betekent dit dat deze middelen niet rechtstreeks 
op de bankrekening van het consortium terecht komen, maar via de gemeentelijke boekhouding 
worden ingezet ter dekking van de lasten. We komen hier in het volgende hoofdstuk bij het bespreken 
van de egalisatiereserve op terug.  
 
Intermezzo: demarcatie private en publieke business case 
We hebben nu kort de kostensoorten en dekkingsbronnen besproken. Bij de bespreking van de 
kostensoorten kwamen we al op een aantal kostensoorten die niet ‘meedraaien’ in de business case 
die we hier bespreken. Ook laten we in de hier besproken business case de dekkingsbronnen die niet 
worden overgemaakt naar het consortium buiten beschouwing. 
 
Dit doen we omdat we een duidelijk onderscheid willen maken tussen de private en de publieke 
business case. De private business case is de business case die in dit hoofdstuk wordt besproken en 
bevat alleen 1) de kosten die de private partij maakt voor het project en 2) de inkomsten die de 
gemeente beschikbaar heeft voor het daadwerkelijk betalen van het consortium. Het resultaat van de 
private business case geeft dus antwoord op de vraag: Kan het consortium voor het geld dat de 
gemeente beschikbaar stelt het project uitvoeren? In wezen geeft dit antwoord op de kansrijkheid van 
het project voor de markt. Als de kosten bijvoorbeeld veel hoger zijn dan de dekking die de gemeente 
beschikbaar heeft, kan dit betekenen dat de eisen omlaag moeten worden bijgesteld of dat er geen 
biedingen worden ingediend. 
 
De publieke business case geeft de volledige kosten en dekking vanuit gemeentelijk perspectief weer.  
Dit geeft antwoord op de vraag: past het project binnen de budgettaire kaders van de gemeente? Met 
andere woorden: blijven de kosten binnen de 2,1 miljoen per jaar?  
 
In het volgende hoofdstuk wordt vooral ingegaan op de gemeentelijk (publieke) business case. In het 
vervolg van dit hoofdstuk beperken we ons tot de private business case. 
 
Welk resultaat produceert de private business case? 
Zoals gezegd geeft de private business case een beeld van de kansrijkheid van het project vanuit 
privaat perspectief. Dit beeld ontstaat na confrontatie van kosten en opbrengsten in enig jaar. 
Hieronder een figuur met daarin een hypothetisch voorbeeld van een resultaat. 
 

 
 
Onder de streep resulteert volgens deze methode ieder jaar een tekort of een overschot. 
 
Uiteindelijk hopen tekorten en overschotten zich op: als ieder jaar de inkomsten bijvoorbeeld kleiner 
zijn dan de uitgaven, is er sprake van een tekort dat ieder jaar oploopt. In principe is er een 
‘projectrekening’ waarop alle dekkingsbronnen staan en waaruit kosten moeten worden betaald, en 
die geleidelijk wordt leeg getrokken. Om een uitspraak te doen over de kansrijkheid van het project 
voor een private partij kijken we daarom naar de eindbalans van het project aan het einde van de 



contractduur. Als deze sluit op nul, zeggen we dat de private business case exact sluit. In 
onderstaande figuur een (hypothetisch) voorbeeld. 
 

 
 
In bovenstaand voorbeeld sluit de hypothetische business case exact op nul. Dit is dus een voorbeeld 
van een sluitende private business case. 
 
Waar kunnen we de business case voor gebruiken? 
Het resultaat van de private business case kunnen we op verschillende manieren gebruiken. 

 Ten eerste kan het input geven voor aanpassingen in de eisen. Als het project niet haalbaar is 
– dus de eindbalans van de business case sluit niet op nul - kunnen de eisen bijvoorbeeld 
omlaag worden bijgesteld. Als er daarentegen meer dan genoeg geld beschikbaar is kunnen 
de eisen misschien wat omhoog. Daarmee heeft de business case ook een link met de 
outputspecificaties. 

 Ten tweede vormt de kostenkant van de business case de basis voor de publieke benchmark: 
de Public Sector Comparator (PSC). De PSC is een weergave van de kosten van publieke 
uitvoering van het project. Alle kosten en risico’s worden marktconform gewaardeerd om een 
volwaardige vergelijking te kunnen vormen voor de private biedingen. De vergelijking tussen 
de PSC en private biedingen geeft daarmee ook een beeld van de meerwaarde van DBFMO. 
De PSC kan daarmee ook input vormen voor een go – no go beslissing bij gunning. Liggen de 
biedingen immers boven de PSC, dan kan er alsnog worden besloten tot traditionele 
uitvoering van het project. DBFMO is dan blijkbaar niet goedkoper.  

 Overigens komt het in de praktijk vrijwel niet voor dat de biedingen boven de PSC zitten. Dit 
komt doordat de PSC ook input vormt voor het vaststellen van de plafondprijs. De plafondprijs 
wordt aan marktpartijen gecommuniceerd als het maximum bedrag dat zij mogen bieden voor 
het project. Als de PSC wordt gebruikt als input voor de plafondprijs, kunnen de biedingen dus 
in principe niet boven de plafondprijs uitkomen. Biedingen die boven de plafondprijs uitkomen 
zijn dan ook niet geldig. 
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