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COLOFON  
 
 
 
De Rekenkamercommissie Wymbritseradiel bestaat uit twee raadsleden en een onafhankelijk 
voorzitter. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De 
rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. De commissie wil door 
middel van haar werkzaamheden bijdragen aan verhoging van de kwaliteit van het lokale bestuur in 
de gemeente Wymbritseradiel, aan de transparantie van het gemeentelijk handelen en aan de 
versterking van de publieke verantwoording daarover. De commissie doet dit door de 
doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde 
beleid en bestuur te onderzoeken en de gemeenteraad hierover te rapporteren en te adviseren. 
 
De rekenkamercommissie voert het onderzoek zelf uit, veelal ondersteund door externe 
onderzoekers. In de onderzoeken wordt altijd teruggekeken naar het verleden, met als 
nadrukkelijke bedoeling te leren voor de toekomst. 
 
Samenstelling 
Leden    T.S. Martens 
    E.F. de Jong 
 
Voorzitter   N. van Rijn 
 
Ambtelijk secretaris  R. van der Woude 
 
De rekenkamercommissie is bij de uitvoering van het onderzoek naar het grondbeleid ondersteund 
door Bureau Beleidsonderzoek te Leeuwarden, in samenwerking met Jan Willem Wolff Management 
Consultancy. 
 
Onderzoekers   E. Boneschansker (projectleider) 
    J.W. Wolff 
 
 
Contact rekenkamercommissie 
Post    Postbus 14 
    8650 AA  IJLST 
Telefoon   0515 534 520 
Mail    rekenkamercommissie@wymbrits.nl 
Website   www.wymbritseradiel.nl 
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VOORWOORD 
 
 
 
Het tweede rapport van de rekenkamercommissie Wymbritseradiel ligt voor u. Een bijzondere 
omstandigheid voor dit rapport is het feit, dat het onderzoeksonderwerp ter hand is genomen op 
verzoek van de gemeenteraad. 
 
Eind 2007 ontving de rekenkamercommissie het verzoek om een onderzoek te doen naar de 
doeltreffendheid en de doelmatigheid van de gemeentelijke inzet en inbreng in het Friese Meren 
Project. Na ampele overwegingen heeft de commissie besloten op dit verzoek in te gaan.  
 
Vervolgens is voorgesteld om in overleg met vertegenwoordigers van de raad de voorbereidingen zo 
concreet mogelijk te formuleren. Tevens is gewacht op de rapportage, zoals die op verzoek van het 
college door Deloitte Management Support is uitgevoerd. Voorkomen diende te worden, dat 
doublures zouden worden gerealiseerd. Extra aandachtspunt is, dat dit onderwerp ‘slechts’ één 
casus is en de commissie eraan hecht om algemene aanbevelingen te doen.  
 
De periode daarna is vervolgens besteed aan het formuleren van de onderzoeksvragen, het opstellen 
van een onderzoeksopzet en het verifiëren daarvan bij vertegenwoordigers van de raad. Met de 
onderzoeksopzet als bijlage is vervolgens een offertetraject opgesteld richting een drietal 
onderzoeksbureaus, want de daadwerkelijke onderzoeksinspanning diende in de ogen van de 
rekenkamercommissie te worden uitbesteed aan professionals. 
 
De gekozen partner voor dit onderzoek is Bureau Beleidsonderzoek (BBO) te Leeuwarden geworden 
in samenwerking met Jan Willem Wolff Management Consultancy. Dit rapport is het product van een 
gemeenschappelijke inspanning van dit bureau en de rekenkamercommissie. 
 
Een woord van dank is op zijn plaats richting bestuurders en ambtenaren voor hun medewerking, 
maar vooral ook richting oud-medewerkers en externe projectmedewerkers, die evenzeer hun 
medewerking hebben verleend. Ook is een woord van dank op zijn plaats voor de medewerkers van 
de gemeente die de onderzoekers wegwijs maakten in de archiefstukken. 
 
De conclusies en aanbevelingen in dit rapport zijn geformuleerd op basis van de bevindingen uit het 
onderzoek, maar geformuleerd richting de toekomst en toepasbaar voor casus van vergelijkbare 
strekking. 
 
Nysius van Rijn 
voorzitter 
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Projecten FMP Wymbritseradiel 
 
 Oplossen van water-wegknelpunten (rondweg en 

aquaduct Woudsend en aquaduct Jeltesloot) 
 Opwaarderen van watersportkernen Woudsend en 

Heeg (inclusief randweg Heeg) 
 Baggeren en verdiepen van gemeentelijke en 

provinciale waterwegen 
 Vervangen van een vaste door een beweegbare brug 

over Dijgracht in Ijlst 
 Aanpak bedrijventerrein De Welle en De Wymerts 
 Overige projecten zoals ophogen van bruggen en 

verbetering recreatieve voorzieningen 
 Aanleggen van fietspaden bij Blauwhuis en Nijlan 
 

1 INLEIDING 
 
 
 
Aanleiding en doel 
 
De gemeente Wymbritseradiel is betrokken bij het Friese Meren Project (FMP). Het gaat om 
verschillende (deel)projecten die moeten bijdragen aan economie en toerisme: onder andere 
kwaliteitsverbetering van watersportcentra, en aanpassingen aan waterwegen en bruggen. Van het 
FMP I zijn de meeste projecten klaar of worden dit jaar afgerond.1 Ondertussen wordt gewerkt aan 
de plannen voor FMP II. 
 
Met het FMP is een aantal oude wensen van de lokale gemeenschap gerealiseerd. Met name de 
rondweg Woudsend en de randweg in Heeg en de daarmee gepaard gaande ‘opknapbeurt’ van de 
centra van beide dorpen betroffen een lang gekoesterde wens. Met de projecten is een sterke 
kwaliteitsverbetering op ruimtelijk en verkeersgebied gerealiseerd, waar recreanten en lokale 
bewoners voordeel van hebben.  
 
Bij de projecten is een probleem opgetreden. In de loop van 2007 bleek er een financieel tekort te 
zijn. Dat was aanleiding voor het college van B en W van de gemeente om Deloitte een onderzoek te 
laten doen naar de vraag in hoeverre het college grip had op de uitvoering. De gemeenteraad heeft  
de rekenkamercommissie gevraagd om ook een onderzoek te doen naar de gang van zaken rond het 
Friese Meren Project in Wymbritseradiel. De rekenkamercommissie heeft bij dat onderzoek gebruik 
gemaakt van het Bureau voor beleidsonderzoek (BBO). 
 
Doel van het onderzoek is om op basis van een verklarende analyse van de gang van zaken rond het 
Friese meren Project in Wymbritseradiel, te komen tot praktische aanbevelingen rond 
(proces)management, aan- en uitbesteding, informatievoorziening en kostenbeheersing bij 
projecten. De gemeenteraad zou willen dat de gemeente leert van de ervaring met het FMP zodat 
projecten in de toekomst efficiënter en effectiever verlopen. 
 
Achtergrond daarvan is dat de gemeente Wymbritseradiel in de toekomst meer van dergelijke 
projecten zal uitvoeren, die van nut zijn voor de economische ontwikkeling van de gemeente. De 
gemeente zal vaker omvangrijke investeringen doen en grote projecten moeten managen, ook in 
een mogelijke context van samenwerkring binnen een groter gemeentelijk verband.2  
 
 
Projecten en investeringen 
 
In de gemeente Wymbritseradiel gaat het om 
verschillende provinciale en gemeentelijke 
projecten, waarmee een investering van in 
totaal 51 miljoen euro is gemoeid. De 
aquaducten nemen daarvan ongeveer de helft 
voor hun rekening. Bij alle projecten is een 
verdeling gemaakt wie de projecten bekostigt: 
alleen de provincie of de gemeente met de 
provincie en andere partijen (met name SNN).  
 
Met de projecten waarin de gemeente 
medebekostigt, is een investering gemoeid 
van ongeveer 7,8 miljoen euro, waarvan de 
gemeente 2,8 miljoen voor haar rekening 
neemt; de provincie en SNN nemen de rest 

                                                 
1 Op 5 juli was de feestelijke ‘opening’ door de Commissaris van de Koningin. 
2 Er zijn plannen om tot één grote zuidwest gemeente te komen in Fryslân. 
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voor hun rekening.3 Daarnaast draagt de gemeente 2,4 miljoen bij in de kosten van de aquaducten.4 
De totale gemeentelijke bijdrage is 5,2 miljoen euro. 
 
Watersportcentrum Woudsend        Aquaduct Jeltesloot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voor de evaluatie zijn met name de projecten randweg Heeg, opwaarderen watersportcentrum Heeg 
en Woudsend en de brug in IJlst relevant. Bij die projecten hebben problemen met financiële tekorten 
gespeeld, in het bijzonder bij de randweg Heeg. De bevindingen en conclusies hebben vooral te 
maken met de projecten waarbij financiële problemen zijn opgetreden. Met name bij de randweg Heeg 
speelden procedures een belangrijke rol. 
 
Brug randweg Heeg         (Open) brug Van Ommenpolder 

 
 
Verantwoording en toetsing 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door dossieranalyse en interviews met direct betrokkenen.5 De 
dossieranalyse betrof relevante beleidsstukken, voortgangsrapportages, verslagen van vergaderingen 
van de gemeenteraad en raadscommissies, financiële rapportages en overige (ambtelijke) stukken. 
Er is geen detailanalyse gemaakt van bestekken, tekeningen en andere informatie die direct met de 
technische uitvoering te maken hebben.6  

                                                 
3 Bedragen conform de opstelling in de samenwerkingsovereenkomst (Samenwerkingsovereenkomst inzake majeure projecten 
in het Fries Meren Project, 26 maart 2004).  
4 In de eindafrekening is de gemeentelijke bijdrage lager (2,2 miljoen euro). 
5 Een lijst met geïnterviewde personen staat in de bijlage. 
6 Voor de analyse van de gang van zaken op ambtelijk en bestuurlijk niveau is dat ook niet direct nodig; een dergelijke 
analyse betreft eerder een feitenanalyse op detailniveau. 
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Commissie-Duivesteijn 
 
De commissie-Duivesteijn was een commissie van 
de Tweede kamer die een parlementair 
onderzoek heeft gedaan naar de gang van zaken 
rond een aantal grote infrastructuurprojecten. 
Relevante aanbevelingen: 
 Houd in een vroeg stadium een discussie 

over nut en noodzaak (voor welk probleem is 
het project een oplossing). 

 Maak integrale afwegingen. 
 Zorg voor transparantie en onafhankelijkheid 

in besluitvorming. 
 Kosten en beheersing verdienen veel 

aandacht, met name bij aanbesteding. 
 Regel goede informatievoorziening richting  

Tweede Kamer 
 
Uit: Tweede kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 283, 
Onderzoek naar infrastructuurprojecten 
 

 
De aanpak had met name betrekking op het proces. 
Daarbij is bekeken welke stappen en beslissingen 
zijn genomen in de uitvoering en welke interne en 
externe omstandigheden daarbij een rol speelden. 
De gang van zaken is beoordeeld aan de hand van 
richtlijnen en normen die uit organisatie-advies en 
beleidskunde naar voren komen. Die richtlijnen 
hebben te maken met verschillende onderdelen 
van het project: 

- (politieke) besluitvorming; 
- organisatie; 
- informatievoorziening. 

 
Wat betreft besluitvorming is gekeken naar de 
wijze waarop het college van B en W betrokken 
was, de betrokkenheid van de gemeenteraad, en 
de verhouding tussen bestuur en ambtelijk 
apparaat. Een kader daarbij vormen de beginselen 
van het duale stelsel. Ook is gekeken naar het 
besluitvormingsproces. Onder andere de 
commissie-Duivesteijn levert daarvoor een aantal richtlijnen op. 
 
Wat betreft de organisatie is aangesloten bij noties en randvoorwaarden die in het algemeen voor 
organisatie van projecten gelden. Aspecten die organisatie vergen zijn: algemene planning, 
afbakening van taken en bevoegdheden en toedeling ervan (zowel gemeente intern als aan externe 
partijen), financiële planning en control en kwaliteitsborging. Deze aspecten dienen bij een project 
in samenhang te worden georganiseerd. 
 
Wat betreft informatievoorziening gaat het om de vraag of de juiste informatie, op tijd, op de 
juiste plek terecht komt. Het gaat dan om informatie-uitwisseling tussen verschillende 
gemeentelijke afdelingen, tussen uitvoerende en managementniveaus, tussen ambtelijk en 
bestuurlijk niveau, en tussen college en gemeenteraad. Ten slotte is ook de informatievoorziening 
tussen de gemeente en externe partners relevant. 
 
 
Leeswijzer 
 
De bevindingen uit het onderzoek zijn in deze rapportage deels in de tijd en deels thematisch 
beschreven. Er wordt begonnen met de periode van aanleiding, opzet en besluitvorming (hoofdstuk 
2). Daarna wordt nader ingegaan op de organisatiekant en informatievoorziening (hoofdstuk 3). 
Vervolgens wordt de gang van zaken tijdens de technische voorbereiding en uitvoering belicht 
(hoofdstuk 4).  
Per onderdeel wordt een aantal conclusies getrokken. Aan het eind van deze rapportage volgt een 
aantal hoofdconclusies en worden praktische aanbevelingen gedaan (hoofdstuk 5). 
 
De bevindingen zijn per paragraaf genummerd. De conclusies zijn afzonderlijk, doorlopend 
genummerd, beginnend met een C. In de tekst wordt op een aantal plaatsen in een kader een 
feitelijke toelichting op de gang van zaken gegeven. Ook is in kaders een aantal voorbeelden 
beschreven.  
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2 AANLEIDING, OPZET EN BESLUITVORMING 
 
 
 
Bevindingen voorbereiding en besluitvorming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 De aanleiding voor deelname aan het FMP lag in de kans om door gedeeltelijke externe 

financiering (Kompas-middelen) een aantal gemeentelijke projecten te realiseren. De 
projecten betroffen plannen en wensen die er al langer liggen. Het FMP werd de kapstok 
waaraan verschillende te subsidiëren projecten werden opgehangen. Het doel van het FMP is: 
‘een kwaliteitsverbetering in het Friese Merengebied te realiseren’ om uiteindelijk ‘de 
marktpositie van de sector recreatie en toerisme’ te versterken.7 Zowel politiek 
(gemeenteraad), bestuurlijk (college van B en W) als ambtelijk werd het project als een kans 
gezien. Ook onder de bevolking werd veel draagvlak verwacht. 
 

2.2 De provincie wilde gebruik maken van de Kompas-middelen om onder andere aquaducten te 
realiseren en vroeg de gemeente om medefinanciering. Het college van B en W besloot daarop 
om in beginsel in het FMP te stappen met als uitgangspunt de koppeling tussen de (bijdrage 
aan) de aquaducten en de realisatie (en externe financiering) van eigen gemeentelijke 
projecten. Op die manier ontstond een ‘deal’ tussen provincie en gemeente over 
medebekostiging, externe financiering en uitvoering van provinciale en gemeentelijke 
projecten onder de paraplu van het FMP. 
 

2.3 Er vond overleg plaats tussen provincie en gemeente over de selectie en financiering van de 
projecten. De financiering betrof aan de ene kant de hoogte van de Kompas-subsidie, aan de 
andere kant de verdeling van de provinciale en gemeentelijke bijdrage. Vanaf het begin was 
sprake van een gemeentelijke bijdrage in de gemeentelijke projecten van rond een derde 
aandeel. De gemeentelijke projecten zijn gebaseerd op het Masterplan Heeg/Woudsend.8  
 

2.4 De gemeentelijke plannen waren in de fase van voorbereiding en besluitvorming nog niet 
gedetailleerd uitgewerkt. Bij het opstellen van de plannen en de samenwerkingsovereenkomst 
met de provincie ging het vooral om beleidsmatige en financieringsvraagstukken; niet om de 

                                                 
7 Koers op Fryslân, Plan van aanpak, februari 2007. 
8 Besluitvorming over het Masterplan Heeg/Woudsend heeft in 2000 plaats gevonden.  

 
Chronologie 1999-2004: aanleiding, voorbereiding en besluitvorming 
 
 
1999 

- provincie komt met plan voor FMP; vraag aan gemeente om mee te doen en een 
deel van de aquaducten te bekostigen. 

 
2000-2002 

- principebesluit college over koppeling gemeentelijke projecten met aquaducten 
- ambtelijke voorbereiding 
- overleg gemeente-provincie (ambtelijk en bestuurlijk) 

 
2003 

- voorlichting gemeenteraad over FMP 
- uitvoeringsprogramma projectbureau FMP met selectie van projecten (rapportage 

Arcadis) 
- Masterplan Heeg/Woudsend (uit 2000) is basis voor projecten 
- eindoverleg/onderhandeling met provincie 
- kostenraming (5,2 mln) en raming eigen bijdrage 

 
2004 

- besluitvorming door Raad o.b.v. samenwerkingsovereenkomst (6 april 2004) 
- voorstel voor organisatie (jul) 
- voorbereiding Kompas aanvraag (inzet Weusthuis vanaf okt) 
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concrete technische uitwerking. 
 

2.5 De projecten, planning, financiering en financiële afspraken tussen gemeente en provincie 
zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en gemeente.9 Dit is een 
bestuurlijke overeenkomst met een (bestuurlijke) resultaatverplichting voor de gemeente ten 
aanzien van de uitvoering van de deelprojecten en een deels resultaat- deels  
inspanningsverplichting van de provincie ten aanzien van de financiering van de gemeentelijke 
projecten. Voorts was het een (bestuurlijke) resultaatverplichting voor de provincie voor de 
provinciale projecten op het grondgebied van de gemeente Wymbritseradiel.   
 

2.6 De samenwerkingsovereenkomst, inclusief de bijlagen en de begeleidende raadsbrief, was 
basis voor besluitvorming in de gemeenteraad. Aan de raad werd krediet gevraagd voor de 
gemeentelijke bijdrage van 5,2 miljoen euro (per onderdeel gespecificeerd) en er werd een 
financieringsplan opgesteld dat aangeeft uit welke gemeentelijke middelen gefinancierd zou 
worden – met name uit subsidies en uit grondopbrengsten. De gemeenteraad is hiermee 
akkoord gegaan.10 
 

 
Bevindingen financiën en besluitvorming 
 
2.7 Het genoemde budget van 5,2 miljoen  euro en de achterliggende budgetten van 

deelprojecten waren rond de besluitvorming globale ramingen op basis van richtprijzen. Dat 
was de gebruikelijke manier van werken bij de voorbereiding van infrastructuurprojecten. 
Omdat van de projecten nog geen gedetailleerd bestek was, was het ook lastig om een exacte 
raming te geven. De afdeling Middelen was alleen betrokken bij de voorbereiding en 
besluitvorming ten aanzien van de financiële dekking. 
 

2.8 Er zijn tijdens en kort volgend op de voorbereiding en besluitvorming geen gedetailleerde  
kostencalculaties gedaan en er is ook geen uitgebreide financiële planning gemaakt.  

 
 
Bevindingen risico’s en besluitvorming 
 
2.9 In de samenwerkingsovereenkomst is geen risico-analyse t.a.v. procedures meegenomen; bij 

de afzonderlijke projecten wordt (in de bijlagen) de aanwezigheid van procedures bij enkele 
projecten genoemd.11 Mogelijke risico’s rond procedures op het gebied van ruimtelijke 
ordening zijn rond de besluitvorming alleen globaal bekend.12   
 

2.10 Er heeft kort na besluitvorming geen gedetailleerde risico-analyse of een inventarisatie van 
mogelijke financiële gevolgen plaatsgevonden. Ook een scenario-analyse met bijvoorbeeld 
een ‘worst case’ scenario is niet gemaakt. Dit was niet gebruikelijk en op dat moment ook 
niet exact te doen omdat technische details van de plannen nog niet beschikbaar waren.  
 

2.11 Vóór de besluitvorming zijn in de raadscommissie Grûngebiet deelprojecten van het FMP 
afzonderlijk aan de orde gekomen. Het FMP als geheel is er niet behandeld. Bij de 
besprekingen in de verschillende raadscommissies en in de raad is nauwelijks ingegaan op de 
risico’s van procedures van deelprojecten.13 

 

                                                 
9 Raadsvoorstel en Bijlagenr. A10  raadsstukken: Samenwerkingsovereenkomst inzake majeure projecten in het Fries Meren 
Project, 26 maart 2004. 
10 Besluitvorming vond plaats in de gemeenteraadsvergadering van 6 april 2004. Zie Ferslach fan de iepenbiere gearkomste 
fan de ried fan de gemeente Wymbritseradiel, 6 april 2004. 
11 Bij de projecten Herinrichting watersportcentrum Heeg en Beperkte uitbreiding bedrijventerrein De Welle Woudsend 
wordt de aanwezigheid van (planologische) procedures in de planning genoemd. Zie Raadsvoorstel en Bijlagenr. A10  
raadsstukken: Samenwerkingsovereenkomst inzake majeure projecten in het Fries Meren Project, 26 maart 2004. 
12 Overigens wordt in september 2004 al de Stichting Van Ommenpolder opgericht die tot doel heeft om de natuurwaarden 
bij Heeg te behouden. 
13 Volgens de  schriftelijke verslagen van diverse commissie 2003-2004 en het verslag van de raadsvergadering van 6 april 
2004. 
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Artikel 4: procedure voor het geval van financiële tegenvallers bij 
de aanvraag van subsidies en/of de realisatie van de projecten (in 
volgorde): 
1. Versobering 
2. Vereffening binnen totaal van Kompassubsidies 
3. Vereffening binnen het totale programma 
4. Maximale bijdrage gemeente aan aquaducten is 2,4 miljoen 
5. In bestuurlijk overleg zoeken naar oplossingen 
 
Uit: Samenwerkingsovereenkomst inzake majeure projecten in het Fries 
Meren Project, 26 maart 

 

2.12 In de samenwerkings-
overeenkomst is op 
initiatief van de gemeente 
een procedure tussen 
gemeente en provincie 
opgenomen voor het geval 
van lager uitvallende 
subsidies en/of 
tegenvallers in de kosten 
(artikel 4). 
 

 
 
 
Conclusies aanleiding, opzet en besluitvorming 
 
C.1 De samenwerkingsovereenkomst bevat in beginsel alle elementen en de informatie die nodig 

zijn voor onderbouwde besluitvorming. Bij de besluitvorming is er sterk van uitgegaan dat 
eventuele risico’s te beheersen waren, onder andere vanwege artikel 4. Daarnaast was op 
grond van eerdere ervaringen geen aanleiding om te veronderstellen dat planologische 
bezwaarprocedures volledig benut zouden worden. College en raad waren zich bewust van 
mogelijke risico’s, al was de informatie daarover alleen op een globaal niveau bekend. 
 

C.2 Het niet uitvoeren van een uitgebreide risico-analyse rond of kort na de besluitvorming moet 
worden gezien als een gemiste kans. Er waren voldoende argumenten om zo’n analyse wel te 
doen: de budgetten waren gebaseerd op richtprijzen, de plannen waren onder enige tijdsdruk 
tot stand gekomen, in enkele projecten werden RO-procedures verwacht, en bestuurlijk en 
ambtelijk was men zich er van bewust dat het om een majeur project met risico’s ging.14  
 

C.3 In de samenwerkingsovereenkomst is, gezien de mogelijke risico’s en de beperkte ervaring 
met zo’n majeur project, terecht een ‘risico’-artikel opgenomen voor het geval van lager 
uitvallende subsidies en/of tegenvallers in de kosten. Dit artikel is naderhand effectief 
gebruikt in de onderhandelingen met de provincie. 
 

 
 
 

                                                 
14 De term ‘majeur’ staat ook in de titel van de samenwerkingsovereenkomst. 



 14



 15

3 ORGANISATIE EN INFORMATIE 
 
 
 
Bevindingen organisatie 
 
3.1 Juli 2004 is er een voorstel gedaan voor de opzet van de organisatie rond het FMP. De nadruk 

lag daarbij op het expliciet vaststellen van de relatie binnen de gemeente tussen het 
bestuurlijk niveau (‘de opdrachtgever’) en het ambtelijke niveau (‘de opdrachtnemer’).15 
Over de relatie tussen bestuurlijk niveau (wethouder) en ambtelijk niveau (sectorhoofd 
Grondgebied) zijn afspraken opgenomen betreffende projectverantwoordelijkheid en 
informatievoorziening. De projectverantwoordelijkheid voor het gehele FMP in 
Wymbritseradiel lag op deze wijze bij de wethouder en het sectorhoofd Grondgebied. De 
informatievoorziening werd geregeld via de verslagen van de regiegroep (zie hierna), waarvan 
het sectorhoofd voorzitter was.  
 

3.2 Er zijn in het organisatievoorstel geen afzonderlijke afspraken gemaakt over taken, aansturing 
en informatievoorziening binnen het gemeentelijke ambtelijke apparaat. Door als ‘trekkers’ 
van de deelprojecten te kiezen voor het sectorhoofd Grondgebied en het afdelingshoofd 
Openbare Werken werd de verantwoordelijkheid voor de deelprojecten feitelijk geheel in de 
lijnorganisatie gelegd.16 Het sectorhoofd Grondgebied en het afdelingshoofd Openbare Werken 
deden het project naast de reguliere taken. De uitvoering werd lager in de lijn uitgezet (bij 
het afdelingshoofd en een medewerker van Openbare Werken). 
 

3.3 Samen met de provincie is een regiegroep opgericht die de (ambtelijke) regie over de 
samenwerkingsovereenkomst had. Daarnaast was er regelmatig (in beginsel twee keer per 
jaar) ook bestuurlijk overleg tussen gemeente en provincie. De regiegroep keek naar de 
afspraken conform de overeenkomst, inclusief de financiering, de communicatie en de 
voortgang op hoofdlijnen van de projecten, en bereidde de informatie richting bestuurlijk 
niveau voor.17 De regiegroep had vooral een ambtelijke coördinatiefunctie. Deze coördinatie 
lag op een globaal, nogal hoog abstractieniveau. Dit kwam omdat de scope van de regiegroep 
het gehele FMP was en er door de regiegroep financieel vooral op het ‘binnen de kredieten 
blijven’ werd gestuurd. De voortgang van afzonderlijke deelprojecten werd in de regiegroep 
niet gedetailleerd gerapporteerd en besproken. 
 

3.4 Op uitvoerend niveau is de directievoering uitbesteed en is er tijdens de uitvoering een 
zogenoemd bouwoverleg waarin de gemeente, de directievoerder en de uitvoerders 
(aannemers) zijn vertegenwoordigd.  
 

3.5 Daar waar de gemeente kennis en 
capaciteit miste, werd er extern 
ingehuurd. Externe inhuur was en is 
gebruikelijk. Zowel in de voorbereiding 
als in de uitvoering is dat bij het FMP 
ook gebeurd. Projectmanagement is niet 
ingehuurd, wel deelopdrachten in de 
voorbereiding en vooral de uitvoering. Er 
zijn geen aparte voorzieningen getroffen 
om de rol van opdrachtgever door de 
gemeente bij de externe inhuur invulling 
te geven. De begeleiding en aansturing 
van derden vond via de lijn plaats. 
 

                                                 
15 Het gaat om een invulling  van ‘opdrachtgeverschap’ en ‘opdrachtnemerschap’ intern bij de gemeente. Zie Rapport aan 
College van B en W van sector Grûngebiet, 12 juli 2004. 
16 Met de term ‘trekker’ wordt gedoeld op de persoon die ‘verantwoordelijk is voor de realisatie’ van een bepaald onderdeel 
van het FMP. Zie Rapport aan College van B en W van sector Grûngebiet, 12 juli 2004. 
17 Namens de gemeente zaten het sectorhoofd Grondgebied, het afdelingshoofd Openbare Werken  en een medewerker van 
de afdeling Middelen in de regiegroep. Het sectorhoofd was voorzitter. 

Externe inhuur  
 
Voorbereiding: 
- Arcadis (via FMP) voor totale FMP-projecten 
- Grontmij: opstellen adviseursbestek 
- Weusthuis: opstellen Kompasaanvraag 
 
Uitvoering: 
- Tauw: directievoering /opstellen aannemersbestek 
- Bugelhajema: planologie en ontwerp 
- Dura Vermeer (en onderaannemers): uitvoering 
- Grontmij: projectmanagement (november 2007) 
- Diversen: juridische advisering bij procedures 
- Financiële deskundigheid (voor afdeling Middelen) 
 
Evaluatie: 
- Deloitte: evaluatie 
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Informatie Regiegroep 
 
Tot begin januari wordt in de 
regiegroep gesteld dat de uitgaven 
‘ruim binnen het budget’ blijven 
en dat er in het algemeen 
financieel gezien sprake is van 
een ‘redelijk rooskleurig beeld’. 
 
Uit: Verslag ambtelijke regiegroep 9 
januari 2007 
 

Schema organisatie FMP (vóór november 2007) 
 
 
 
bestuurlijk 
(B en W) 
 
 
 
 
management 
(sectorhoofd) 
 
 
 
 
management 
(afdelingshoofd) 
 
 
 
 
uitvoering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 Door het afdelingshoofd Openbare Werken is bij het begin van het project aangegeven dat er 

een capaciteitsprobleem was en dat externe inhuur nodig was. Ook in een rapport aan B en W 
wordt gesproken van een ‘capaciteitsprobleem’, maar dat door het invullen van een vacature 
verwacht mag worden dat de afdeling Openbare Werken de werkzaamheden ‘voor een 
belangrijk deel’ zelf kan doen.18 Dit heeft echter niet geleid tot een andere organisatie-opzet 
of structurele managementondersteuning door derden. Door Grontmij is bij het opstellen van 
het adviseursbestek wel een voorstel voor projectmanagement gedaan; dat voorstel is niet 
overgenomen. Pas in november 2007, toen het tekort al op tafel lag, is een externe 
projectmanager aangetrokken. 
 

3.7 Overleg binnen de gemeente tussen betrokken afdelingen (met name Openbare Werken, 
Ruimte en Middelen) vond niet systematisch plaats. Er is geen formeel overleg tussen de 
afdelingen op uitvoerend niveau. Volgens een aantal betrokkenen was er ook informeel weinig 
contact tussen afdelingen over het FMP. 
 

3.8 Voor de regiegroep zijn financiële overzichten van alle 
deelprojecten gemaakt, waarin naast een budgetraming de 
verdeling over financieringsbronnen werd aangegeven. De 
financiële overzichten waren ambtelijk en bij B en W 
beschikbaar als bijlage bij de verslagen van de regiegroep. 
Omdat mee- en tegenvallers in de regiegroep werden bezien 
in het kader van het saldo van het totale FMP-budget – een 
‘min’ bij een onderdeel werd als het ware  weggestreept 
tegen een (verwachte) ‘plus’ bij een ander onderdeel - is een 
mogelijk financieel probleem bij afzonderlijke gemeentelijke 
projecten nauwelijks aan de orde gekomen. Tot in januari 
2007 wordt in de regiegroep een positief beeld van de 
financiën gegeven.  

                                                 
18 Rapport van sectorhoofd aan B en W van 10 februari 2005. 

gemeente 

 
bestuurlijk 
overleg 

 
regiegroep 

provincie 

externe 
partijen 

voorbereiding - ontwerp/planologie - opstellen bestek 
aanbesteding - werkuitvoering  

 

 
 
       bouwoverleg 

 
directievoering 
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Evaluatie en audits 
 
Artikel 2.8: ‘Na afronding van elke projectfase [ …] zal een evaluatie plaatsvinden op basis waarvan 
opdrachtgever en het adviesbureau […] zullen trachten overeenstemming te bereiken over de 
eventueel nodig geachte wijzigingen in de voortgang. […] De evaluatie zal minimaal de volgende 
aspecten bevatten: 
- De beschikbaar gekomen projectdocumenten; 
- De beheersaspecten van de uitgevoerde advieswerkzaamheden; 
- De wijzigingen, waarover tussen partijen overeenstemming is bereikt ten opzichte van de 

verstrekte projectspecificaties; 
- De overdracht van het projectdossier op analoge en digitale informatiedragers; 
- Nader door de opdrachtgever en het adviesbureau op te geven onderwerpen.’ 
 
Artikel 6.3.3: ‘gedurende de uitvoering van de tot dit adviseursbestek behorende 
advieswerkzaamheden kunnen, op door de opdrachtgever nader te bepalen tijdstippen, 
zogenaamde projectaudits worden gehouden. […] De projectaudits hebben tot doel de 
opdrachtgever in de gelegenheid te stellen te verifiëren of de door het adviesbureau te verrichten 
werkzaamheden conform de eisen en specificaties, zoals vermeld in de contractdocumenten, 
worden uitgevoerd.’ 
 
Uit: Grontmij, Adviseursbestek Wymbritseradiel, januari 2006 
 

 
 
3.9 In juli 2004 is bij het organisatievoorstel voorgesteld om financiële rapportages op te stellen 

die aansluiten op MARAP en de ‘financiële bewaking en de coördinatie van de subsidie 
aanvragen’ neer te leggen bij de afdeling Middelen.19 Bij de raadsbehandeling van de 
samenwerkingsovereenkomst is gevraagd om financiële rapportages regelmatig in de 
commissie te laten terugkomen.20 In de praktijk zijn alleen de financiële overzichten voor de 
regiegroep gebruikt, en dan vooral ‘ter kennisgeving’. Er is binnen de gemeente niet 
systematisch een financiële projectadministratie opgezet, waarin voor de gehele 
projectperiode realistische ramingen zijn opgenomen, inclusief inzicht in onvoorziene 
uitgaven en risico’s. Een post onvoorzien is tot 2007 niet inzichtelijk in de financiële 
overzichten terug te vinden. 
 

3.10 De volgens het adviseursbestek beschikbare beheersinstrumenten zoals evaluaties en audits in 
de relatie gemeente en Tauw zijn niet gebruikt. Men was niet op de hoogte van de 
mogelijkheid van audits, terwijl deze wel expliciet in het adviseursbestek staan vermeld.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusies organisatie en informatie 
 
C.4 Het beslag van het project op de gemeentelijke capaciteit is onderschat. Er waren vanaf het 

begin wel signalen om aandacht te besteden aan de capaciteit en bemensing van het project. 
Bovendien was men zich bewust van de omvang en complexiteit van het project. De gedachte 
was dat ‘men het er wel bij zou kunnen doen’. Er waren geen expliciete afspraken over 
taken, rollen en feitelijk tijdsinzet binnen het gemeentelijke, ambtelijke apparaat. Het 
project werd in feite ad hoc weg gezet in de organisatie. Hierbij speelt de gemeentelijke 
cultuur een rol: dat is een cultuur van ‘doeners’/‘we lossen het zelf wel op’.  
 

C.5 Op het uitvoerende niveau is er voor gekozen om de lijnorganisatie in ruime mate te 
ondersteunen met externe inhuur. Er is daarbij onvoldoende rekening gehouden met de kennis 
en capaciteit die nodig is om de diverse extern ingehuurde partijen aan te sturen. Er is hier 
sprake van onderschatting van wat aansturing en opdrachtgeverschap van de gemeente 

                                                 
19 Rapport aan College van B en W van sector Grûngebiet, 12 juli 2004. 
20 Raadsvergadering van 6 april 2004. Het college van B en W zegt toe dat alle projecten terugkomen in de commissie. Zie 
Ferslach fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Wymbritseradiel, 6 april 2004. 
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Beheersinstrumenten: 
 
 Financiële planning en control op 

projectniveau (niet gebruikt) 
 Evaluatie en audits Tauw (niet gebruikt)  
 Artikel 4 in samenwerkingsovereenkomst 

(gebruikt) 
 Monitoring voortgang in regiegroep 

(onvoldoende gebruikt) 
 Second opinion bestek (heeft alleen op 

globaal niveau plaats gevonden) 
 Gebruik post onvoorzien (niet inzichtelijk) 
 

richting externe partijen vragen. De lijnorganisatie is er in feite zwaar mee belast. 
 

C.6 Feitelijk lag het zwaartepunt van de organisatie op het niveau van afdelingshoofd Openbare 
Werken en uitvoering. De gekozen organisatie kende daardoor per saldo een omissie op een 
hoger managementniveau. Formeel en feitelijk was er niet een projectleider, maar werd het 
managen van het project uit hoofde van lijnverantwoordelijkheid ‘erbij’ gedaan. Een 
projectmanager die op managementniveau verantwoordelijkheid had met korte lijnen met het 
lijnmanagement en het bestuurlijk niveau, en die een belangrijke taak had in de aansturing 
en het opdrachtgeverschap richting externen, had de lijnorganisatie in belangrijke mate 
kunnen ontlasten.  
 

C.7 De regiegroep heeft vanaf het begin te weinig gewicht gegeven aan de monitoring-
/signaleringsfunctie. De focus van de regiegroep lag vooral op het nakomen van financiële 
afspraken richting SNN en tussen provincie en gemeente. Door de focus van de regiegroep 
heeft zij onvoldoende een functie gehad in aansturing en projectmonitoring.  
 

C.8 Gegeven de verwachte majeure omvang van 
het project is het opvallend dat geen gebruik is 
gemaakt van afzonderlijke, projectgerichte 
instrumenten om inzicht te krijgen in de 
(financiële) voortgang. De mogelijkheden 
daartoe zijn onvoldoende benut. Er had een 
heldere relatie moeten zijn tussen financiële 
monitoring en prognoses/ramingen. In de 
financiële planning hadden, zoals gebruikelijk 
bij een goede financiële planning, onvoorziene 
uitgaven en risico’s een duidelijker plaats 
moeten krijgen. Ook had gebruik kunnen 
worden gemaakt van evaluatie en audits. 
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4 UITVOERING 
 
 
Bevindingen proces uitvoering 
 

 
 
4.1 Bij de uitwerking van de plannen bleek een aantal zaken anders dan verwacht: het moeten 

aangaan van Europese aanbestedingen (voor zowel de aannemer als de directievoering), niet-
subsidiabele kosten van de eigen gemeentelijke inzet (boven 12,5% van het totale budget), en 
kostenstijgingen door prijsindexatie en projectaanpassingen. Ook bleek het Definitief Ontwerp 
niet volgens de tijdsplanning in het adviseursbestek af te zijn. 
 

4.2 Ad hoc is er in mei 2005 een financiële rapportage opgesteld waarin de financiële stand van 
zaken rond de samenwerkingsovereenkomst in kaart is gebracht. In die rapportage werd 
melding gemaakt van prijsindexatie van 6%, niet-subsidiabele kosten en enkele kostenstijgingen 
door projectaanpassingen. Deze financiële aanpassingen leidden niet tot een ander 
gemeentelijke budget, omdat gerekend wordt op een hogere Kompas-subsidie.21 Wel wordt  op 
initiatief van het college aan de raad een extra reservering van het weerstandsvermogen 
gevraagd. Die is door de raad toegekend.22 

 
4.3 Betrokkenen waren zich bij de (technische) uitwerking van de plannen bewust van risico’s ten 

aanzien van procedures; deze zijn gesignaleerd in de regiegroep en in bijvoorbeeld de 
voortgangsrapportage aan de gemeenteraad van mei 2006.23 In juni 2006 zijn de risico´s rond 
procedures ook benoemd in de bijeenkomst van de raadscommissie.24 De verwachtingen rond 
procedures waren echter steeds positief. Er werd niet verwacht en er was ook geen ervaring dat 
bezwaarprocedures volledig benut zouden worden. Er is, net als bij de voorbereiding, 
gedurende de Kompasaanvraag, de stedenbouwkundige/planologische voorbereiding en het 
opstellen van het aannemersbestek geen expliciete risico-analyse gemaakt, met bijvoorbeeld 
een ‘worst case’ scenario ten aanzien van de procedures.  
 

4.4 Tauw had de opdracht voor het opstellen van het aannemersbestek. De gemeente zelf had 
weinig tijd om het bestek in detail te bekijken. Dat is ook niet gebruikelijk; er werd vanuit 
gegaan dat Tauw het werk goed uitvoerde. Er is bij het aannemersbestek gebruik gemaakt van 
second opinions: door Grontmij is een second opinion uitgevoerd en door de provincie 
Groningen is een toets ten behoeve van de Kompasaanvraag gedaan. De second opinions 
betroffen een lichte, globale toets. Er is niet gedetailleerd naar het bestek gekeken.  
 

                                                 
21 Rapport aan College van B en W van sector Middelen/Welzijn, 23 mei 2005. De ‘actuele stand van zaken’ is besproken in 
de raadscommissie van 14 juni 2005. 
22 Behandeld in raadscommissie van 6 september 2006 en raad van 19 september. 
23 Voortgangsrapportage Friese Merenproject Wymbritseradiel, mei 2006.  
24 De voortgangsrapportage is besproken in de raadscommissie van 27 juni 2006. 

Chronologie: 2005-2006 
 
 
2005: 

- Kompasaanvraag (voorbereiding door Weusthuis) 
- stedenbouwkundig en planologisch werk (uitbesteed aan BügelHajema) 
- opstellen adviseursbestek en procesmanagement (door Grontmij) 

 
2006: 

- inhuur Tauw (feb) 
- Tauw doet tekenwerk en stelt aannemersbestek op 
- eerste voortgangsrapportage gemeenteraad (mei) 
- beschikking SNN (jan; over de aquaducten wordt door SNN al in 2003 besloten) 
- aanbesteding en gunning aan Dura vermeer (nov-dec) 
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Voorbeeld hoogte duikerbrug  
 
De Randweg Heeg maakt een duikerbrug over de Tjerkesloot nodig. In de plannen van het 
college is de hoogte bepaald op 1,10 meter. De gemeenteraad pleit in een amendement voor 
een hoogte van 1.30  meter. Het college wordt opgedragen ‘om de dûker sa'n hichte te jaan 
(1,30 meter heech en in breedte fan 3 meter) dat er brûkt wurde kin foar sloepen en iepen 
sylboaten mei strutsen mêsten’ (uit: Ferslach fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de 
gemeente Wymbritseradiel, 6 juni 2006).  
Vervolgens wordt vanuit de hoek van natuurbeschermers gewezen op vleermuizen die onder de 
brug door moeten kunnen vliegen. Uiteindelijk moet de rechter daarbij een uitspraak doen. 
Omdat uit de wetenschappelijke literatuur alleen bekend is dat vleermuizen wel onder 1.50 
meter doorvliegen – of ze ook onder 1,30 door vliegen is niet bekend – moet de brug 
uiteindelijk 1,50 hoog worden. Dit leidt tot meerkosten (omvang niet exact bekend). 

 
 

 
 
Chronologie 2007-2008: uitvoering 
 
2007: 

- op regiegroep niveau wordt gesteld dat alles nog binnen het krediet past (jan) 
- gemeente krijgt ongelijk bij de procedures (beroep toegewezen + art 19 afgewezen; feb) 
- vertragingskosten (prijsstijgingen; feb) 
- divers meerwerk + diverse ecologische eisen 
- rond zomer signalen dat ‘het mis gaat’ 
- uitstel bij SNN tot 1 april en uiteindelijk 1 juli 2008 (nov 2007) 
- inhuur Grontmij voor projectmanagement (nov) 
- analyse tekorten + presentatie aan Raad (okt-nov) 

2008 
- uitvoering (en afronding) 

 
 
4.5 In de loop van 2007 moesten er aanpassingen gebeuren vanwege de aangespannen procedures, 

ecologische inpassingen en sommige wensen van de raad.25 Bovendien trad er een omvangrijke 
vertraging op. Het werkproces werd in hoge mate bepaald door de aanpassingen en 
tegelijkertijd de tijdsdruk die er was vanwege het op tijd moeten opleveren. De uitvoering 
was naar het oordeel van betrokkenen een rijdende trein, die niet stoppen mocht. De 
uitvoering werd vanaf het begin ervaren alsof men ‘achter de feiten aanliep’. 
 

4.6 In de maanden mei-juni van 2007 werd intern bij de gemeente duidelijk dat de kosten van 
meerwerk en vertragingskosten ‘uit de hand gaan lopen’. Voor de zomer wordt dit gemeld 
door het afdelingshoofd aan het sectorhoofd, die dit meldde aan de wethouder en 
burgemeester. Voor de zomer van 2007 was het beeld dat het nog wel binnen de kredieten 
zou kunnen blijven: meerkosten zouden door aanbestedingswinsten en meevallers elders nog 
kunnen worden ‘gecompenseerd’. Er is voor de zomer aan Tauw opdracht gegeven om 
onderzoek te doen naar de meerkosten. Na de vakantie kwam het signaal: ‘dit gaat niet 
goed’. Begin september kwam de informatie van Tauw. In oktober-november volgt een eigen 
gemeentelijke analyse van het tekort. De tekortraming was toen 1,8 mln.  
 

                                                 
25 De procedures werden met name aangespannen door de al in september 2004 opgerichte stichting Van Ommenpolder. De 
wensen van de raad betreffen bijvoorbeeld de mate van natuurcompensatie bij de randweg Heeg, verkeerssituaties in Heeg 
en de hoogte van de brug over de Tjerkesloot. Zie Ferslach riedskommisje gemeente Wymbritseradiel, 23 mei 2006, en 
Ferslach fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Wymbritseradiel, 6 juni 2006. 
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Voorbeeld muizenplank  
 
Vanwege de kwetsbare fauna in de Van 
Ommenpolder moet er een afsluiting 
komen op de tijdelijke brug (de brug die 
tijdelijk tijdens de bouwwerkzaamheden 
wordt gebruikt). Dit wordt na een proef 
met een houten plank uiteindelijk een 
metalen plaat met een mechanisme om 
hem op en neer te kunnen doen. De 
kosten hiervan bedragen naar schatting 
8.000 euro.  
 

Voorbeeld beweegbare brug Dijgracht IJlst  
 
In 2004 kiest het college voor een op afstand bestuurbare brug. Omdat de uitvoering binnen 
het oorspronkelijke doel en plan blijft en de kosten binnen het totale FMP-budget lijken te 
kunnen worden gefinancierd, is naar het oordeel van het college geen afzonderlijk 
raadsbesluit nodig. Overigens wordt ambtelijk wel geadviseerd om terug te gaan naar de raad 
(zie rapport aan B en W van sectorhoofd Grondgebied, 10 februari 2005). De meerkosten zijn 
t.o.v. de oorspronkelijke begroting 140.000 euro. 

 

Voorbeeld talud  
 
Bij een van de bruggen kon de toegang over de 
weg naar de brug niet op de meest efficiënte 
manier aangelegd worden vanwege een 
erfgrens. De gemeente was ervan uitgegaan 
dat het eigenaar was van de betreffende 
grond, wat niet zo bleek te zijn. Gevolg was 
dat er een ander ontwerp van het talud naar 
de brug moest komen, onder andere met een 
‘harde muur’. De totale meerkosten worden 
geschat op mogelijk een paar ton. 
 

4.7 Door het college werd tijdens de uitvoering, en ook nadat het financiële tekort boven water 
was gekomen, nadrukkelijk aangegeven dat het project moest doorgaan en op tijd af moest. 
Stoppen was geen optie. De gemeente kon met succes in totaal een half jaar uitstel bepleiten 
bij SNN.  

 
4.8 De gemeente ging er lange tijd van uit dat Tauw het project voldoende in de greep had. 

Daarbij speelt mee dat eerdere ervaringen met Tauw positief waren; er was veel vertrouwen. 
Na de signalen over vertragingskosten en meerwerk, is de aansturing aangescherpt door de 
inhuur van een externe projectmanager (eind 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9 Door betrokkenen wordt gesteld dat Tauw eerder en beter de kosten van meerwerk had 

kunnen aangeven. Er was geen duidelijke meerwerkprocedure; die is pas eind 2007 ingesteld. 
Besluiten over meerwerk werden vaak onder tijdsdruk genomen, want anders stond het werk 
stil. Daarbij speelde mee dat Dura Vermeer niet een van de vertrouwde aannemers was, maar 
een grote, nieuwe aannemer. De communicatie tussen gemeente en directievoerder aan de 
ene kant en de aannemer aan de andere kant verliep daardoor minder goed dan normaal; het 
gaat dan vooral om het op tijd en volledig rapporteren van meerwerk en financiële gevolgen 
van aanpassingen. De vergoeding voor Tauw was vastgesteld als een percentage van de 
bouwsom. In dit onderzoek is niet geconstateerd dat de koppeling van de vergoeding voor 
Tauw aan de omvang van het (meer)werk tot minder sturing en toezicht heeft geleid van 
Tauw op de aannemer. Wel is het zo dat in algemene zin de gekozen wijze van vergoeding een 
kritische en ‘scherpe’ aansturing niet bevordert. 
 

4.10 Vanwege de tijdsdruk om het werk op tijd af te krijgen, is gewerkt terwijl er nog 
beroepsprocedures liepen.  
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Informatie Gemeenteraad 
 
- nov 2003: voorlichting door projectbureau FMP 
- apr 2004: besluitvorming 
- jun 2005: commissiebespreking actuele stand van zaken  
- feb 2006: mededeling wethouder over SNN-beschikking 
- jun 2005: bespreking in commissie randweg Heeg  
- jan 2006: behandeling bestemmingsplan randweg Heeg 
- jun 2006: bespreking voortgangsrapportage  
- sep 2006: bespreking extra weerstandsvermogen 
- apr 2007: voortgangsrapportage 
- aug-sep 2007: vertrouwelijk informeren over tekort 
- nov 2007: presentatie in besloten raadsvergadering 
- jan 2008: voortgangsrapportage 
- mrt 2008: presentatie aan raadsleden 
- mei 2008: voortgangsrapportage in commissie 
 

 
4.11 De gemeenteraad is op verschillende 

momenten geïnformeerd over de 
(financiële) voortgang van het project 
en de risico’s rond het project. Met 
name in de voortgangsrapportage van 
mei 2006 zijn risico’s bij procedures 
benoemd. Mogelijke financiële 
gevolgen daarvan werden niet concreet 
aangegeven. Kort nadat bij het college 
de informatie kwam dat er een 
financieel tekort dreigt (augustus-
september 2007), zijn de 
fractievoorzitters van de raad 
vertrouwelijk ingelicht. 
 

4.12 Op basis van de afspraken met de 
provincie is een financiële regeling getroffen om het tekort deels te dekken uit meevallers en 
provinciale bijdragen. Op basis van het geraamde tekort van 1,8 miljoen euro blijft een extra 
gemeentelijke bijdrage van 400.000 euro over. De rest van het tekort wordt uit meevallers en 
provinciale bijdragen gefinancierd. Het is niet duidelijk of met de geraamde 
uitvoeringskosten, inclusief het tekort, alle kosten in beeld zijn die aan het project zouden 
kunnen worden toegerekend, zoals bijvoorbeeld kosten van juridische advisering en de kosten 
van de inzet van eigen medewerkers. 
 

4.13 Er is gedurende het project geen zekerheid geweest over de precieze omvang van de Kompas-
subsidie. Daarbij ging het om de vraag welke kosten subsidiabel waren en welk 
subsidiepercentage gehanteerd zou worden. De exacte afrekening van Kompas-subsidies vindt 
sowieso pas na afloop op basis van gemaakte kosten plaats. 
 

 
Conclusies proces uitvoering 
 
C.9 Signalen over kostenstijgingen als gevolg van niet-subsidiabele kosten, prijsstijgingen, 

projectaanpassingen (2005-2006), vertragingskosten als gevolg van de procedures, ecologische 
aanpassingen en meerwerk door hiaten in het bestek (2007), zijn niet direct doorberekend in 
een totale uitgavenprognose. In de financiële overzichten stond het totale krediet van 5,2 
miljoen euro centraal, waarbij meevallers in de uitgavensfeer of verwachte hogere subsidies 
steeds ingezet zijn om het totale budget van 5,2 miljoen euro niet te laten overschrijden. Het 
gevolg van deze benadering was dat (signalen over) kostenstijgingen bij afzonderlijke 
deelprojecten niet hebben geleid tot actie, omdat er nog binnen het totale FMP-budget 
gewerkt werd. Wel is door de raad op voorstel van het college i.v.m. mogelijke lagere 
subsidies tijdelijk het weerstandsvermogen met 600.000 euro verhoogd. Door te sturen op de 
dekking, werden (verwachte) uitgavenstijgingen niet expliciet zichtbaar en is er tot begin 
2007 van uit gegaan dat de uitgaven binnen de kredietruimte zouden passen. Sturing op de 
hoogte van de uitgaven per deelproject – dus op basis van een uitgavenkader - had een betere 
signaalfunctie gehad.  

 
C.10 Er waren onvoldoende waarborgen om informatie systematisch van de werkvloer snel en 

volledig naar het hogere bestuurlijke en managementniveau te krijgen. In de gemeentelijke 
cultuur is – in plaats van een transparante en open communicatie - in feite een soort 
‘piepsysteem’ gehanteerd: als er echt iets aan de hand is, komt informatie naar het hogere 
management en bestuurlijk niveau. Er is pas gecommuniceerd toen de grenzen al waren 
overschreden en niet toen de kans dat grenzen zouden kunnen worden overschreden toenam. 
Vooral voorjaar 2007 duurt het daardoor erg lang voordat cijfers boven water komen. 
 

C.11 Toetsing van het bestek had zwaarder gemoeten en meer tijd moeten hebben. De besteksfase 
is een essentiële fase. Na gunning is de manoeuvreerruimte voor een opdrachtgever beperkt. 
Op basis van het bestek worden de afspraken met de aannemer gemaakt. De gemeente heeft 
door de tijdsdruk die werd gelegd op beslissingen over werkzaamheden, het initiatief voor 
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Momenten om gedetailleerd naar 
financiële gevolgen te kijken: 
 
- rond en kort na besluitvorming – begin 

2004 
- 2005 - SNN kompasaanvraag  
- mei 2005 – financiële rapportage 
- mei 2006 – bespreking 

voortgangsrapportage FMP 
- sep 2006 - bespreking verhoging 

weerstandsvermogen 
- feb 2007 – na toekennen 

beroep/afwijzen art 19 
- voor de zomer 2007: bij aanzienlijke 

aanpassingen van het bestek 
 

ontwerp en kosten in feite bij de aannemer gelegd, 
zonder dat daar heldere en eenduidige afspraken 
over bijvoorbeeld meerwerk en inzicht in financiële 
gevolgen tegenover stonden.  
 

C.12 Tauw heeft niet ‘alarm’ geslagen toen de 
meerkosten opliepen, en niet op alle niveaus 
binnen de gemeente gecommuniceerd om de 
financiële gevolgen van meerwerk duidelijk te 
maken. De gemeente heeft het opdrachtgeverschap 
richting Tauw en het eigen toezicht op de 
aannemer onvoldoende opgepakt.  
 

C.13 Er kan niet worden geconcludeerd dat Tauw 
zelfstandig tot meerwerk heeft besloten; het 
tegendeel kan op basis van dit onderzoek echter ook niet volledig uitgesloten worden, omdat 
dat niet is onderzocht. Beslissingen over meerwerk konden door de verantwoordelijke voor de 
technische uitvoering worden gedaan, zolang het binnen het krediet bleef. Dit onderzoek 
heeft niet kunnen vaststellen of daarvan is afgeweken. Daarvoor is een detail 
‘boekenonderzoek’ nodig.  

 
C.14 Er is toen het tekort eenmaal duidelijk op tafel lag, adequaat gereageerd met de inzet van 

een externe projectmanager, het aanhalen van de meerwerkprocedure, en betere financiële 
informatie. Ten slotte is met name artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst succesvol 
ingezet bij de financiële afwikkeling.26 
 

C.15 De onzekerheid over de exacte hoogte van de Kompas-subsidie heeft van het management bij  
de gemeente en de regiegroep relatief veel aandacht gevraagd, en heeft gedeeltelijk de 
informatievoorziening en risico-beoordeling gekleurd. Het gaat daarbij om een relatief klein 
percentage van de totale gemeentelijke budget.27 Als SNN eerder zekerheid over de hoogte 
van subsidies had gegeven en minder detailinformatie had gevraagd, zou de aandacht van de 
gemeentelijke organisatie zich op andere zaken hebben kunnen richten. 
 
 

                                                 
26 Samenwerkingsovereenkomst inzake majeure projecten in het Fries Meren Project, 26 maart 2004. 
27 Het gemeentelijke budget was 5,2 miljoen euro. De discussie over het wel of niet subsidiabel zijn van kosten en het 
subsidiepercentage betrof een bedrag in de orde van  grootte 2 tot 3 ton, wat neerkomt op ca. 5% van het budget. 
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5 ALGEMENE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
 
Algemene conclusies 
 
5.1 Het project is in grote lijnen uitgevoerd zoals beoogd en binnen de tijdslimiet. Daarmee is de 

beoogde output van het project gerealiseerd. Het is een prestatie dat het project gerealiseerd 
is, ondanks de aangespannen procedures en problemen in de uitvoering. Op de keper 
beschouwd heeft uiteindelijk alleen de financiële kant van het project een probleem 
opgeleverd. In termen van tijd, kwaliteit en draagvlak is het project in grote lijnen volgens de 
beoogde doelen gerealiseerd. 
 

5.2 De extra financiële last is uiteindelijk beperkt gebleven doordat met succes gebruik is 
gemaakt van de mogelijkheden die de bestuursovereenkomst bood. Buiten de kostenstijgingen 
als gevolg van de procedures en ecologie, vallen de kostenstijgingen binnen marges die niet 
ongebruikelijk zijn bij infrastructuurprojecten. Ook de confrontatie met procedures is niet 
een uitzonderlijke situatie bij overheidsprojecten. Het project had echter zonder ingrijpen - 
in de tweede helft van 2007 – wel nog duurder kunnen uitvallen.  
 

5.3 De informele doe- en pionierscultuur van Wymbritseradiel en de loyale opstelling van 
gemeentelijke medewerkers heeft er mede voor gezorgd dat het project is gerealiseerd. De 
gemeente kent een ondernemende cultuur van ‘aanpakken’/‘het gewoon doen’. Die cultuur 
heeft ook valkuilen. Zo leidt dat tot een houding van medewerkers waarbij veel zaken eerst 
zelf intern worden opgelost, met als risico dat problemen pas op tafel komen als ze al vrij 
groot zijn. De communicatie heeft in die zin het karakter van een systeem waarbij signalen 
pas doorkomen als het probleem er al is; de communicatie is minder open en transparant dan 
zou moeten.  
 

5.4 Gegeven het majeure en complexe karakter van het project en de geringe ervaring met 
dergelijke projecten, had meer aandacht moeten worden besteed aan benodigde capaciteit, 
interne aansturing, aansturing van ingehuurde derden, en adequate informatievoorziening. 
Indien de organisatie en informatie beter waren geregeld, waren de problemen in het project 
gemakkelijker opgevangen. De omvang van het financiële tekort was er niet (veel) lager door 
geweest, omdat - gegeven de wens om het project volledig uit te voeren – er ook bij een 
betere organisatie en informatievoorziening procedures waren aangespannen, en die waren de 
grootste oorzaak van de meerkosten. 

 
5.5 De gemeenteraad is regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van het project en is 

ook vrij snel nadat een groot tekort dreigde, geïnformeerd. De raad heeft gedurende het 
gehele proces regelmatig op globaal niveau signalen ontvangen over procedures en risico’s. De 
financiële gevolgen waren echter voor de raad niet altijd overzichtelijk beschikbaar, ondanks 
dat door de raad in een vroeg stadium wel om financiële rapportages is gevraagd. 
 

5.6 Tijdsdruk heeft op twee manieren een rol gespeeld. Ten  eerste was er tijdsdruk om de 
samenwerkingsovereenkomst en de Kompasaanvraag af te ronden. Daardoor is niet de tijd 
genomen voor een goede analyse van kosten en een risico-analyse. Ten tweede was er 
tijdsdruk bij de totstandkoming van het bestek en om het project af te hebben. Daardoor zijn 
beslissingen over meerwerk en aanpassingen vaak snel en ‘ruim’ genomen, wat een 
zorgvuldige afweging niet altijd mogelijk maakte. Dit heeft bijgedragen aan de 
kostenstijgingen. 
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Aanbevelingen28 
 
Plannen en projecten  
 
A. Bereid projecten op strategisch niveau voor. Het gaat dan om het bepalen van doelen en 

ambities, bijvoorbeeld vastgelegd in een toekomstvisie en een ontwikkelprogramma. Op basis 
daarvan kan een lijst van projecten ‘op de plank’ worden gelegd. Er kan dan sneller en 
flexibeler worden ingespeeld op subsidiekansen (EFRO, Leader, Koers Noord, etc.). Bovendien 
kan dan voorwerk worden gedaan, waarbij opzet, planning en risico’s in de vorm van mogelijke 
ruimtelijke-ordeningsproblemen globaal worden aangegeven.29  
  

B. Ontwikkel een beoordelingskader waarmee in een vroeg stadium getoetst kan worden of het 
gaat om een normaal beheersbaar project of een project waar meer risico’s een rol spelen. In 
het laatste geval moet een andere manier van organiseren worden gekozen dan bij een normaal 
beheersbaar project. Criteria (grenswaarden) om dat te kunnen bepalen kunnen onder meer 
zijn: omvang, aantal betrokken partijen, financieringswijze, en mate van obstakelvrij zijn. 
 

C. De gemeente hoeft zich niet te beperken tot alleen volledig obstakelvrije projecten. Draag wel 
vooral projecten voor die voor het grootste deel obstakelvrij zijn, zodat snel kan worden gestart 
en de planning in de greep kan worden gehouden. Houd bij de niet-obstakelvrije onderdelen van 
tevoren rekening met een zodanig lange looptijd dat het recht op subsidie niet wordt verspeeld 
en neem passende maatregelen om het proces te kunnen beheersen.  
 

 
Projectmanagement, planning en control 
 
D. Bij grotere, meer risicovolle projecten moet adequaat projectmanagement worden ingevoerd. 

Dit moet in elk geval gebeuren door een (interne of externe) projectleider aan te stellen (voor 
minstens een dag of drie per week) voor het totale project. Een projectmanager is dedicated: 
het project is zijn of haar hoofdtaak, in plaats van dat het ‘er bij’ wordt gedaan. De 
projectleider moet goede communicatiekanalen hebben binnen de gemeentelijke organisatie, 
van het uitvoerende tot aan het bestuurlijke niveau. Een projectmanager heeft als voordeel dat 
communicatie direct geregeld kan worden, in plaats van dat communicatie via opeenvolgende 
stappen in de lijn plaatsvindt. De projectleider moet de verantwoordelijkheid en de 
bevoegdheid hebben om bij te verwachten problemen aan te sturen. Een projectmanager is 
integraal verantwoordelijk, in plaats van dat de verantwoordelijkheid versnipperd raakt over 
deelprojecten en interne en externe partijen. 
 

E. Bemens de organisatie rond het project adequaat (intern en/of extern). Organiseer adequate 
achtervang i.v.m. eventuele persoonswisselingen. Wees niet te optimistisch omtrent de eigen 
inzet van de organisatie.30 
 

F. Ook aansturing van extern ingehuurde derden kost tijd en inzet. Zorg voor voldoende kennis in 
de eigen organisatie om de opdrachtgeversrol richting externen goed te kunnen vervullen. 
 

G. Richt bij een project een eigen intern projectteam in dat nadrukkelijk de voortgang van de 
projecten bewaakt. Een belangrijk element van een gemeentelijke projectteam is het 
gezamenlijk optreden van de afdelingen Ruimte en Openbare Werken en het samenbrengen van 
verschillende hiërarchische niveaus.  
 

H. De afdeling Middelen moet een duidelijker rol hebben bij projecten. Naast de financiële 
administratie en toets op rechtmatigheid gaat het om vroegtijdige betrokkenheid bij 
budgetramingen, bijvoorbeeld in de vorm van een second opinion op budgetramingen van de 

                                                 
28 De aanbevelingen zijn  deels gebaseerd op de bevindingen van het onderzoek en deels op algemene noties over de opzet 
en gang van zaken bij projecten. 
29 Dit geldt voor een kleine gemeente als Wymbritseradiel, maar zeker ook voor een veel grotere gemeente waar 
Wymbritseradiel onderdeel van zou kunnen worden. 
30 12,5% van het budget voor voorbereiding en toezicht is absoluut ontoereikend. De provincie rekent meestal met 20%. 
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beleidsafdelingen. Ook moet de afdeling Middelen ondersteunen bij het opzetten van een 
projectadministratie die aansluit bij de normale cyclus van administratie en verantwoording. 

 
I. Maak een goed projectplan. Een bestuursdocument is geen projectplan. Belangrijk onderdeel is 

een goede planning. Planningen dienen ruimte te hebben om onvoorziene omstandigheden te 
kunnen opvangen. 

 
J. Inventariseer risico's aan de hand van ‘what if-scenario's’ aan het begin van het project samen 

met alle betrokkenen. Met name de mogelijke consequenties van een worst-case scenario plus 
beheersmaatregelen dienen onderdeel uit te maken van deze risico inventarisatie. Houd ook bij 
planologische procedures meer dan voorheen rekening met een worst-case scenario (procederen 
tot Raad van State).  
 

K. Ontwerp een proces voor de manier waarop wordt omgegaan met de post onvoorzien in de 
budgetraming. Bij de globale projectplannen dient een post onvoorzien van bijvoorbeeld 30% 
van de dan te verwachten projectkosten te worden gehanteerd. Per opeenvolgende fase kan, 
indien meer zekerheid ontstaat over de kosten, de post onvoorzien lager worden, tot 
bijvoorbeeld 10% bij de start van de uitvoering. Houdt bij SNN-subsidies rekening met niet-
subsidiabele kosten en de kosten van de eigen gemeentelijke inzet (boven 12,5% van het totale 
budget). 
 

L. Gebruik audits en tussentijdse evaluaties. Ontwerp het proces zo dat alle betrokkenen op 
verschillende niveaus in de organisatie ervan op de hoogte zijn. Het grote voordeel van audits is 
dat het een lichte vorm van beheersinstrument is, die goed kan worden ingezet in kleinere 
organisaties. 

 
 
Informatievoorziening 
 
M. Maak een communicatiedocument met afspraken over de informatievoorziening: hoe lopen de 

informatie- en besluitvormingsprocessen, welke frequentie van overleggen, wat wordt 
vastgelegd in verslagen, en hoe wordt de informatie verspreid.31 Maak dit communicatieplan 
integraal, d.w.z. laat het de informatievoorziening betreffen tussen het bestuurlijke niveau en 
ambtelijke apparaat, tussen de verschillende managementniveaus en de uitvoering, tussen 
verschillende afdelingen, en tussen de gemeente en externe partijen.  
 

N. Produceer minstens elk half jaar een inhoudelijk en financieel voortgangsdocument inclusief 
een prognose voor het komende jaar. Laat dat van een audit voorzien (inclusief opmerkingen en 
aanbevelingen) en stel het als bespreekdocument aan de orde in het managementteam en het 
college van B en W. Stuur het document ook, minimaal ter kennisgeving, aan de gemeenteraad.  
 

O. Zet een projectadministratie op die inhoudelijk en financieel de voortgang monitort, zodat er 
tijdig sturingsinformatie beschikbaar is. Indexeer adequaat en tijdig, o.a. bij kostenstijgingen 
van grondstoffen, en let goed op afspraken met de aannemer op dit punt. Zet de 
projectadministratie zo op dat die aansluit bij de normale cyclus van administratie en 
verantwoording.  
 

 
Aanbesteding 
 
P. Houdt bij grote projecten rekening met Europese aanbestedingen (voor zowel de aannemer als 

de directievoering).  
 
Q. Ga pas aanbesteden als alle daarvoor benodigde zaken goed op orde zijn. Voorkom dat tijdsdruk 

een goede afweging en voorbereiding van het bestek beperkt. 
 

R. Voer een goede onafhankelijke second-opinion uit op het bestek en neem daarvoor de tijd. Pas 
dit nadrukkelijk in de totale projectplanning. De besteksfase is de kritieke fase in het gehele 

                                                 
31 Ook bijvoorbeeld als deelnemers verhinderd zijn. 
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project. 
 

S. Maak het bestek interessant voor kwalitatief goede uitvoerders, m.a.w. ontwerp je bestek niet 
alleen op de laagste prijs. Een alternatief kan zijn integrale aanbesteding van Ontwerp en 
Bouw.  
 

T. Bij aanbesteding moet, als er laag wordt ingeschreven, over het algemeen ook scherp op de 
opdrachtgeversrol worden gelet. 

 
U. Maak het honorarium van de projectleider/directievoerder niet afhankelijk van meerwerk.  
 
 
Cultuur 
 
V. Hanteer een wat minder ‘stoere’ cultuur binnen de gemeente. De cultuur van het project was 

om zo veel mogelijk zelf op te lossen binnen grenswaarden, die vervolgens lange tijd te 
optimistisch werden ingeschat. Er moet een meer open cultuur komen, waarin mogelijke 
problemen of kansen op overschrijdingen in een vroeg stadium en zo volledig mogelijk 
gecommuniceerd worden, ook richting het bestuurlijke niveau. De gemeentelijke ‘doe’-cultuur 
heeft echter ook het voordeel dat projecten echt gerealiseerd worden.  
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Reactie college van B en W 
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Nawoord 
 
 
 
De rekenkamercommissie heeft met belangstelling kennis genomen van de reactie van het college 
betreffende de juistheid en de volledigheid van het conceptrapport. In dit nawoord wil de 
commissie verantwoording afleggen voor de wijze waarop zij deze reacties heeft verwerkt. De 
commissie volgt hierna punt voor punt de door het college genoemde zaken. 
 
2.3 
De voetgangers/fietsbrug IJlst is inderdaad ingebracht door de gemeente. Betreffende tekst is 
aangepast. 
Voetnoot 17 
Volgens de informatie, opgetekend uit de interviews, was geconcludeerd dat de medewerker 
Openbare Werken participeerde in de regiegroep. Dat blijkt onjuist en is in de tekst aangepast. 
3.7 
De commissie heeft de tekst als volgt gewijzigd: Er is geen formeel overleg tussen de afdelingen op 
uitvoerend niveau. Volgens een aantal betrokkenen was er ook informeel weinig contact tussen de 
afdelingen over het FMP. 
3.9 
In de tekst is de aanvulling “tot 2007” opgenomen. 
4.5 (1e opmerking) 
Hoewel de oorspronkelijk tekst letterlijk is opgetekend uit de mond van één van de geïnterviewden, 
heeft de commissie de tekst conform het voorstel van het college aangepast. 
4.5 (2e opmerking) 
Waar de commissie meer een uitdrukking betreft, interpreteert het college deze zin meer als 
beschrijving van de werkelijkheid. De zin is enigszins aangepast. 
4.6 (1e opmerking) 
Om verwarring te voorkomen is het bedrag uit de tekst weggelaten. 
4.6 (2e opmerking) 
Deze suggestie van het college is overgenomen in de tekst. 
4.9 
Waar het gaat over feitelijkheid in het onderzoek, kan de rekenkamercommissie geen conclusies 
trekken over de reden(en) waarom er sprake was van een communicatieprobleem. Uit de 
gesprekken blijkt een verschillende perceptie van de werkelijkheid. De suggestie van het college is 
één van die percepties. 
De rekenkamercommissie laat derhalve de oorspronkelijke tekst ongemoeid. 
4.10 
Dit is aangepast. 
4.11 
De genoemde momenten zijn in het kader toegevoegd. 
C 13 (1e opmerking) 
De rekenkamercommissie heeft betreffende zin geschrapt. 
C 13 (2e opmerking) 
De opmerking van het college is correct. De rekenkamercommissie heeft ervoor gekozen om een 
toevoeging te doen bij bevinding 4.9, waardoor de omstandigheid, zoals hier genoemd op de juiste 
plek in het rapport wordt weergegeven. In dit verband wil de commissie ook verwijzen naar de tekst 
van aanbeveling U. 
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Bijlage: Geïnterviewde personen 
 
 
 

 dhr. Bron – (ten tijde van FMP) gemeente Wymbritseradiel, afdelingshoofd Openbare Werken 
 

 dhr. Van Essen - Tauw 
 

 dhr. Gerbrandy - gemeente Wymbritseradiel, wethouder 
 

 dhr. De Haan - Grontmij 
 

 dhr. Hoekstra - (ten tijde van FMP) gemeente Wymbritseradiel, gemeentesecretaris 
 

 dhr. Joustra - (ten tijde van FMP) gemeente Wymbritseradiel, sectorhoofd Grondgebied 
 

 dhr. Lakhi – gemeente Wymbritseradiel, medewerker afdeling Openbare Werken 
 

 dhr. Reitsma - gemeente Wymbritseradiel, burgemeester 
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