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Fase van het Project ® C1
PIB
Toets ¯
Bepalen of wordt voldaan aan de subsidieregeling
Is het sober, Robuust en Doelmatig?

Fasespecifiek Doel

C3b
Subsidie aanvraag, gunning
Bepalen of wordt voldaan aan de subsidieregeling
Is het sober, Robuust en Doelmatig?

C5
Realisatie
Bepalen of wordt voldaan aan de subsidieregeling
Wordt de versterkingsmaatregel gerealiseerd conform de criteria sober,
robuust en doelmatig?
Is het project "in control"?
Is het project "in control"?
Is het project "in control"?
Is het project "in control"?
Is het project "in control"?
Is het project "in control"?
Is het project "in control"?
Is het project voldoende beheerst in kwaliteit, tijd, geld en risico's? En Is Is het project voldoende beheerst in kwaliteit, tijd, geld en risico's? En Is Is het project voldoende beheerst in kwaliteit, tijd, geld en risico's? En Is Is het project voldoende beheerst in kwaliteit, tijd, geld en risico's? En Is Is het project voldoende beheerst in kwaliteit, tijd, geld en risico's? En Is Is het project voldoende beheerst in kwaliteit, tijd, geld en risico's? En Is Wordt het project voldoende beheerst in kwaliteit, tijd, geld en risico's?
voldoende herleidbaar en onderbouwd gewerkt?
En wordt voldoende herleidbaar en onderbouwd gewerkt?
voldoende herleidbaar en onderbouwd gewerkt?
voldoende herleidbaar en onderbouwd gewerkt?
voldoende herleidbaar en onderbouwd gewerkt?
voldoende herleidbaar en onderbouwd gewerkt?
voldoende herleidbaar en onderbouwd gewerkt?

C6
Vergelijking plan / gerealiseerd + Eindafrekening
Bepalen of wordt voldaan aan de subsidieregeling
Is het sober, Robuust en Doelmatig?

Bepalen of het project voldoet aan de HWBP-2 eisen

Inzicht verschaffen in de wijze waarop de beheerder(a) de uitvoering
begeleidt met bijzondere aandacht voor de veiligheid op het werk;
en(b) het project en het contract beheerst op kosten, tijd, kwaliteit en
risico's. Bij dat laatste gaat het om de vraag:
- Worden de toprisico's en bijzondere kwesties voldoende beheerst?
- Zijn er wijzigingen t.o.v. het projectplan en het contract?
- Voldoen deze, en de uitwerking van het ontwerp volgens het contract
aan de criteria "robuust, sober en doelmatig"?
- Passen deze binnen het PP, de vergunningen, de begroting en de eind
mijlpaal?
- Worden de risico's beheerst?
- Zijn de financiele risicobuffers nog voldoende?
- Hoe verlopen de toetsen op de aannemer?
- Is er sprake van -te verwachten- afwijkingen die een VTW ON/OG
vereisen?
- is er sprake van een conform de subsidieregeling VTW-waardige
afwijking? (zie Handreiking C5, appendix 2 voor de criteria)
- Is de bemensing van het IPM-team en onderliggende teams geregeld
(voldoende kennis en expertise)?

Vaststelling dat de versterkingsmaatregel en de inpassing zijn
uitgevoerd en opgeleverd aan de beheerder conform het Projectplan
Waterwet (projectplan) en contracteisen- incl. eventuele
geaccordeerde afwijkingen; en dat de versterkingsmaatregel voldoet
aan de, in de wet gestelde waterveiligheidseisen.
De oplevering conform C6 vormt de basis voor de Eindafrekening
conform de subsidieregeling.

Logboek van wijzigingen
Deltarapportage
Overzicht opgetreden risico's en onvoorzien
As-built gegevens
Evaluatiedocument
Verzoek vaststelling beschikking conform de regeling

Bepalen welk subsidiabel investeringsbudget nodig is

C2
Keuze VKA
Bepalen of wordt voldaan aan de subsidieregeling
Is het sober, Robuust en Doelmatig?

C3a
Ontwerp Projectplan
Bepalen of wordt voldaan aan de subsidieregeling
Is het sober, Robuust en Doelmatig?

C4a
Contractfase, 75% stukken gereed
Bepalen of wordt voldaan aan de subsidieregeling
Is het sober, Robuust en Doelmatig?

Bepalen of het VKA op een juiste integrale manier tot stand is gekomen Is het VKA in een deugdelijk PP vertaald
en gesteld staat voor het vervolg
In welke mate komt het VKA in aanmerking voor subsidie?
Zijn alle elementen uit het PP subsidiabel?
Zo niet, is het ontwerp wel Robuust en Doelmatig?

C4b
Contractfase, 90% stukken gereed
Bepalen of wordt voldaan aan de subsidieregeling
Is het sober, Robuust en Doelmatig?

Zit bestek / uitvraag naar markt goed in elkaar?

Zit uitvraag naar de markt goed in elkaar?

Kan een voorlopige beschikking worden verleend?

Nadruk op techniek, conditionering, juridische positionering
Is het contract een juiste vertaling van het PP?

Nadruk op juridische positionering

Toets op wijzigingen

Aanbiedingsbrief
Plan van aanpak
Basisovereenkomst (100%)
VSE (100%)

Aanbiedingsbrief
Plan van Aanpak
Subsidieaanvraag conform het bepaalde in de regeling
Door GS goedgekeurd project plan
Ontwerp en beschrijving van het werk

Wat (producten)

Hoofdvragen per onderdeel¯

Is het project "in control"?
Is het project voldoende beheerst in kwaliteit, tijd, geld en risico's? En Is
voldoende herleidbaar en onderbouwd gewerkt?

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief
Plan van Aanpak
ontwerp (concept) projectplan, door G.S. goed te keuren
MKBA (>25milj.)

Aanbiedingsbrief
Plan van Aanpak
notitie met afwijkingen
Selectieleidraad (100%)
Inschrijfleidraad (80%)

Plan van aanpak
Variantennota / MER
MKBA (>25milj.)

Definitieve MER
Natuurtoets
Grondverwervingplan

Basisovereenkomst
VSE (80%)
VSP (80%)

VSP (100%)
Annexen (100%)
Inschrijvings en
beoordelingsprotocol

Overzicht van de gemaakte voorbereidingskosten
raming van de nog te maken voorbereidingskosten
Het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd

PIB
Aanbiedingsbrief
Plan van Aanpak
Startnotitie
Uitgangspunten notitie

Actueel risicodossier
SSK raming
PPI Planning
Marktstrategie
Concept inkoopplan
Strategisch aankoopplan / marktbenaderingvoorstel

Actueel risicodossier
SSK raming
PPI Planning
Def. Inkoopplan
Aanbestedingsleidraad
Concept Subsidieaanvraag

Annexen (80%)
Overzicht bindende en
Concept
Kaart met beschikbare
Contractraming
PPI planning (op basis van Risicodossier)

Overzicht bindende en
Inschrijfleidraad
Concept
Kaart met beschikbare
Actueel risicodossier
Contractraming

De voorschotbedragen voor het eerste en komende jaren
Notitie met afwijkingen van projectplan
Onderbouwing of afwijkingen sober en doelmatig zijn
Contractbeheersplan en Gunningsvoorstel
Communicatieplan
Kaart met beschikbare gronden

logboek van wijzigingen, c.q. overzicht van VTW's met ON.
logboek van SCB toetsbevindingen
Contractbeheersplan
Actueel Risicodossier
Verslag periodieke overleggen (zie C5 Handreiking)
bijgestelde raming / risicoreservering

Actueel risicodossier met beheersmaatregelen
SSK raming per kansrijke oplossingsrichting
PPI Planning

Resultaten review/audit op interne en externe kwaliteitsborging

Resultaten review/audit op interne en externe kwaliteitsborging

Resultaten review/audit op interne en externe kwaliteitsborging

Checklist restpunten vorig C-moment

Checklist restpunten vorig C-moment

Checklist restpunten vorig C-moment

PPI planning
Resultaten review/audit op interne en externe kwaliteitsborging
Checklist restpunten vorig C-moment

Actueel risicodossier, SSK raming, PPI Planning
Resultaten review/audit op interne en externe kwaliteitsborging
Checklist restpunten vorig C-moment

reviewtabel met reactie beheerder op evt restpunten uit de C4 fase
Financiele eindverantwoording met controleprotocol
Wijzigingen die de eerder gemaakte afspraken beïnvloeden en formeel Resultaten review/audit op interne en externe kwaliteitsborging
vastgelegd review/audit
dienen te worden.
Checklist restpunten vorig C-moment
Resultaten
op interne en externe kwaliteitsborging

Zijn de uitgangspunten sober, robuust en doelmatig?En wat zijn ze?

Voldoen de uitgangspunten aan de eisen: Sober, Robuust en
Doelmatig?

Zijn de technische risico’s goed benoemd en verwerkt?

Zijn de technische risico’s goed benoemd en verwerkt?

Zijn de technische risico’s goed benoemd en verwerkt?

Zijn de technische risico’s goed benoemd en verwerkt?

Is gebleken dat het contract omissies bevat die leiden tot
kostenverhogende ingrepen en/of maatregelen?

Heeft de beheerder verklaard en herleidbaar vastgesteld dat het werk is
voltooid: een waterkering die weer aan de wettelijke norm voldoet?

Zijn de technische risico's goed benoemd en verwerkt?

Zijn de juiste vigerende leidraden gebruikt? Is het VKA SMART
onderbouwd en herleidbaar?

Is de optimalisatieslag sober, robuust en doelmatig uitgevoerd? Wordt
nog steeds voldaan aan de vigerende leidraden?

Welke vrijheden krijgt de opdrachtnemer mee? Wordt hiermee nog
steeds voldaan aan vigerende leidraden?

In hoeverre krijgt de opdrachtnemer vrijheid voor alternatieven? Zijn
de risico's hiervan benoemd?

Vind er nog een toets plaats op het Uitvoerings Ontwerp?

Hoe is dit "opgelost" en vastgelegd?

Heeft de beheerder voldoende duidelijk en herleidbaar aangetoond dat
het werk is uitgevoerd conform alle eisen die volgen uit het
projectplan?

Hoe zijn in de toetsing de faalmechanismen getoetst en zijn alle
faalmechanismen getoetst?

Zijn alle alternatieven gelijkwaardig uitgewerkt? Is het alternatief
integraal uitgewerkt?

Is een robuuste consequentieanalyse nieuwe normering uitgevoerd en Zijn de nieuwe richtlijnen mbt corrosietoeslagen, stabiliteitsschermen
is de uitkomst cf de afspraken met de stuurgroep HWBP2 behandeld? en thermisch gereinigde grond toegepast? (zie helpdeskwater.nl)

Zijn de nieuwe richtlijnen mbt corrosietoeslagen, stabiliteitsschermen
en thermisch gereinigde grond toegepast? (zie helpdeskwater.nl)

Zijn er nog inhoudelijke wijzigingen op het Projectplan ?

Is aangetoond dat het (uitvoerings-)ontwerp voldoet aan de
contracteisen, subsidiecriteria en vergunningsvoorwaarden?

Zijn alle uitwerkingen van en wijzigingen t.o.v. het projectplan en het
contract voldoende onderbouwd (robuust, sober en doelmatig) en
gedocumenteerd?

Komt de opdrachtnemer met alternatieven of oplossingen die afwijken Welke toetsen mbt techniek/ontwerp hebben plaatsgevonden en wat is En is gewerkt binnen de met het programmabureau HWBP2 gemaakte
de uitkomst daarvan?
afspraken?
van het ontwerp projectplan?

TECHNIEK
ONTWERP

Is de alternatievenafweging volledig op versterkingsopgave,
planperiode, uitgangspunten en randvoorwaarden?

Zijn er meekoppelprojecten in beeld?

Zijn de inpassingrisico’s goed benoemd en verwerkt?

Hoe worden ontwerpuitwerkingen door opdrachtgever getoetst?

Zijn er nog technisch inhoudelijke wijzigingen op het Projectplan?

Is de startnotitie volledig?

Zijn alle NWO's afdoende in beeld?

Zijn maatregelen aan kunstwerken bekend en afdoende onderbouwd?

Als de markt ontwerpvrijheden heeft, worden deze dan ter acceptatie
aangeboden?

Is in het contract rekening gehouden met de uitvoeringsstabiliteit?

Is het contract zo opgesteld dat de maatregel uitvoerbaar is, ook met
eigen innovatie?

Is de maatregel dusdanig in het contract vertaald dat deze uitvoerbaar
is?

Maakt veiligheid en veilig werken integraal deel uit van de activiteiten
van ON en OG?

Veiligheid: zijn er sinds C5 nog incidenten of ongelukken gebeurd?

Zijn de rollen en verantwoordelijkheden m.b.t. veiligheid bij OG en ON
in de contractstukken goed belegd?

Is er aan de hand van dit contract een eindtoets uit te voeren?

Hebben zich incidenten of calamiteiten voorgedaan?

Wat is het totaal aan incidenten/ongelukken?

Leiden de contractuele afspraken mbt vergunningen en andere
relevante besluiten tussen OG en ON tot de gewenste resultaten?
leiden de afspraken met de beheerders van K&L in de definitieve POSen tot doelmatige vergoedingen?
Volgen de netbeheerders de gemaakte afspraken?
Hoe verloopt het verleggen van de K&L?
Wordt er voldoende aanvullend onderzocht en worden er voldoende
veiligheidsmaatregelen getroffen?
En hoe is qua verantwoordelijkheid en kostenverdeling omgegaan met
evt toevalsvondsten?
Vormt archologie nog een risico voor het project, zo ja hoe wordt dit
beheerst?

Zijn alle vergunningen onherroepelijk, kleven er nog risico's aan de
evaluatie van het MER?

Maakt Conditionering deel uit van de eerste verkenning?

UITVOERBAARHEID

Is de LNC inpassing opgenomen in VKA?

Zijn NWO's meegenomen in het ontwerp?

Is op de juiste wijze met eventuele kunstwerken omgegaan?

Past de voorgenomen marktbenaderingstrategie bij de
versterkingsmaatregel in het projectplan?

Is de uitvoerbaarheid meegenomen binnen de VKA afweging?

Is het voorgestelde plan nog steeds uitvoerbaar?

Hoe Is de overdracht naar de afdeling beheer geregeld en welke
concerete afspraken zijn daarover gemaakt?
Zijn alle wijzigingen c.q. afwijkingen t.o.v. het Projectplan Waterwet en
het contract voldoende onderbouwd (robuust, sober en doelmatig) en Doelmatigheid>hoogwaterveiligheid voor planperiode> bevestiging
gedocumenteerd?
zettingsprognose: bevestigen de zakbaakmetingen de zettingsprognose
en daarmee de veiligheid van de waterkering voor de planperiode?

Zijn de rollen en verantwoordelijkheden m.b.t. veiligheid bij OG en ON
in de contractstukken goed belegd??
CONDITIONERING
RO / VERGUNNINGEN
KABELS EN LEIDINGEN

Zijn er grote leidingen aanwezig (kruisend of langsliggend) die invloed
kunnen hebben op de oplossingsrichtingen?

NGE / CONVENTIONELE
EXPLOSIEVEN

Op welke wijze is K&L, inclusief verleggen, opgenomen in een PvA en
planning?
Is er bij de voorkeursalternatieven rekening gehouden met een
verlegging tegen de laagste maatschappelijke kosten?
Is er een verleggingsplan?
Hoe is het overleg met de leidingbeheerders georganiseerd
Is het onderdeel NGE opgenomen in het plan van aanpak?
Zijn alle risico’s m.b.t. NGE in beeld en verwerkt?

ARCHEOLOGIE

CULTUURHISTORIE
JURIDISCHE ZAKEN EN
VERGUNNINGEN

NATUUR WET- EN
REGELGEVING

Is de grens van het projectgebied duidelijk in relatie tot Archeologie?

Is de situatie op hoofdlijnen inzichtelijk?

Is er een convenant met de leidingbeheerders afgesloten?
Zijn de risico's (planning, omgeving, rolverdeling OG/ON ) goed in beeld
gebracht?
Stroken de beheersmaatregelen met de risico's?
Is het verleggen van K&L van invloed op de planning van het project?
Is de grens van het projectgebied duidelijk in relatie tot de eventueel
aan te treffen NGE's?
Is een gecertificeerd bedrijf ingeschakeld om het nadere onderzoek uit
te voeren?
Op welke wijze heeft met Archeologie onderzocht?

Zijn de risico's over de Archeologie duidelijk in beeld gebracht?
Hoe wordt archeologie geborgd in het contract?
Zijn de risico's over de Cultuurhistorie duidelijk in beeld gebracht?

VASTGOED

ORGANISATIE
PROJECTMANAGEMENT

BEHEERSING
RAMING

Zijn landbodems en waterbodems van elkaar te onderscheiden en is het Op welke wijze is het plan van aanpak rekening gehouden met het
begrip bodem?
onderscheid in de saneringsregelgeving bekend?
Op welke wijze heeft men de bodem onderzocht? Kloppen alle
Is er op hoofdlijnen bekend of er een saneringsopgave is?
parameters? Zijn de onzekerheden op een juiste wijze verwerkt?
Is de scope afdoende bekend om de verwervingsstrategie op te
Hoe is de eigendomssituatie in het projectgebied? Is de aanwezigheid
stellen? Zijn alle gegevens compleet?
van belendingen in het projectgebied sturend ?

Zijn de beheersmaatregelen in beeld gebracht?

Is er een keuze gemaakt over het wel of niet coördineren van de
vergunningen tegelijk met het projectplan Waterwet?

Hoe verloopt de afstemming met het bevoegde gezag? En met de
omgeving? Is er bijvoorbeeld een ambtelijke begeleidingsgroep?

Is er een ecologisch werkprotocol? Zijn alle vergunningsvoorwaarden
vanuit de natuurwetgeving opgenomen?
Hoe wordt getoetst op de vergunbaarheid?

Hoe wordt geborgd dat de wettelijke procedures tijdig, zorgvuldig en
volledig worden doorlopen en afgerond?

Past het plan van de opdrachtnemer nog binnen het beleid?

Past het plan van de opdrachtnemer nog binnen het beleid?

Hoe is omgegaan met cultuurhistorische randvoorwaarden?

Zijn alle risico's van procedures bekend en opgenomen in raming en
planning?

Hoe verloopt de afstemming met bevoegd gezag? En met de omgeving?

Indien er sprake is van mitigatIe en/of compensatie, hoe verloopt dit?

Zijn de niet-werkbare perioden en andere uitvoeringsbeperkingen goed
meegenomen in de planning?
Is er een grondstromenplan opgesteld? Zijn er al meekoppelprojecten
is afdoende bekend waar welke bodemsoort en/of verontreiniging zit?
en zijn hier al afspraken over gemaakt?

Zijn er voldoende gronden beschikbaar? Is er al gestart met de
onteigeningsprocedure?
is er onderzoek verricht naar staat en fundering van belendingen?

Is er voldoende in eigendom om te starten met uitvoering?

Is alle vastgoed verrekend op basis van daadwerkelijk nodig?
Lopen er nog nadeelcompensatieclaims die van invloed kunnen zijn op
de omvang en vaststelling van de Eindafrekening/ Definitieve
Beschikking?

Is de Organisatie gesteld voor het project?
Is de juiste strategie toegepast en onderbouwd?

Is de Organisatie gesteld voor het project?
Is de juiste strategie toegepast en onderbouwd?

Bezit de organisatie afdoende kennis en kunde?

Bezit de organisatie afdoende kennis en kunde?

Bezit de organisatie afdoende kennis en kunde?

Bezit de organisatie afdoende kennis en kunde?

Bezit de organisatie afdoende kennis en kunde?

Bezit de organisatie afdoende kennis en kunde?

Is er kwaliteitssysteem? Is hiermee voldoende borging aanwezig?
Zijn alle plannen voldoende uitgewerkt zodat het oordeel Sober,
Robuust en Doelmatig te vellen is?
Is de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming uitgewerkt?

Is er kwaliteitssysteem? Is hiermee voldoende borging aanwezig?
Zijn alle plannen voldoende uitgewerkt zodat het oordeel Sober,
Robuust en Doelmatig te vellen is?
Is de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming uitgewerkt?

Is er kwaliteitssysteem? Is hiermee voldoende borging aanwezig?
Zijn alle plannen voldoende uitgewerkt zodat het oordeel Sober,
Robuust en Doelmatig te vellen is?
Is de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming uitgewerkt?

Is er kwaliteitssysteem? Is hiermee voldoende borging aanwezig?
Zijn alle plannen voldoende uitgewerkt zodat het oordeel Sober,
Robuust en Doelmatig te vellen is?
Is de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming uitgewerkt?

Is er kwaliteitssysteem? Is hiermee voldoende borging aanwezig?
Zijn alle plannen voldoende uitgewerkt zodat het oordeel Sober,
Robuust en Doelmatig te vellen is?
Is de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming uitgewerkt?

Is er een kwaliteitssysteem? Is hiermee voldoende borging aanwezig?
Zijn alle plannen voldoende uitgewerkt zodat het oordeel Sober,
Robuust en Doelmatig te vellen is?
Is de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming uitgewerkt?

Is de juiste strategie toegepast en onderbouwd?
Bezit de organisatie afdoende kennis en kunde?

Is de Organisatie gesteld voor het project in uitvoering ( relatie ON/OG
relatie? En is voldoende bemensing en juiste expertise aanwezig?

Heerst er een juiste cultuur ?

Heerst er een juiste cultuur ?

Heerst er een juiste cultuur ?

Heerst er een juiste cultuur ?

Heerst er een juiste cultuur ?

Is de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming uitgewerkt?

Beschikt de organisatie over een managementsysteem?

Beschikt de organisatie over een managementsysteem?

Beschikt de organisatie over een managementsysteem?

Beschikt de organisatie over een managementsysteem?
Krijgt veiligheid voldoende aandacht van management

Beschikt de organisatie over een managementsysteem?
Krijgt veiligheid voldoende aandacht van management?

Beschikt de organisatie over een managementsysteem?
Krijgt veiligheid voldoende aandacht in relatie tot OG/ON?

Is SSK toegepast? Op welke scope is de raming gebaseerd?
Is de raming van de voorbereidingskosten herleidbaar en voldoende
onderbouwd?

Klopt de bandbreedte van de raming met de fase van het project?
Zijn de afgewogen alternatieven op gelijkwaardige wijze geraamd?

Klopt de bandbreedte van de raming met de fase van het project?
Is de raming van de voorbereidingskosten en uitvoeringsbegeleiding
herleidbaar en voldoende onderbouwd?

Klopt de bandbreedte van de raming met de fase van het project?
Is de raming van de voorbereidingskosten en uitvoeringsbegeleiding
herleidbaar en voldoende onderbouwd?
is de inhoud van het contract in lijn met de vigerende referentie?

Klopt de bandbreedte van de raming met de fase van het project?
Is de raming van de voorbereidingskosten en uitvoeringsbegeleiding
herleidbaar en voldoende onderbouwd?
is de inhoud van het contract in lijn met de vigerende referentie?

Klopt de bandbreedte van de raming met de fase van het project?

Is de risicoreservering nog voldoende tegen de achtergrond van de
afspraken in het getekende contract en de stand van het werk?

Is de raming van de voorbereidingskosten herleidbaar en voldoende
onderbouwd?
Is de inhoud van het contract in lijn met de vigerende referentie?
Is de buffer voldoende?
Zijn de risico’s goed gepland?
Klopt de planning met het ontwerp?

Zijn constructies, zettingen en hoeveelheden afdoende opgenomen in
de raming?
Is de inhoud van het contract in lijn met de vigerende referentie?
Is de buffer voldoende?
Zijn de risico’s goed gepland?
Klopt de planning met het ontwerp?
Zijn er versnellingskansen?
wat is de afwijking ten opzichte van de vigerende referentie?
Zitten de aanbestedings en uitvoeringsrisico’s in het dossier?
Is het risicodossier juist van opzet?
Strookt het dossier met de fase van het project?
Zijn de kostenconsequenties goed vertaald in de raming en de
tijdsconsequenties in de planning?
Is de financiele dekking van de evt meekoppelkansen geregeld?

Is de raming van de voorbereidingskosten en uitvoeringsbegeleiding
herleidbaar en voldoende onderbouwd?

Hoe ontwikkelt de prognose over kosten en planning?

Is de buffer voldoende?
Zijn de risico’s goed gepland?
Klopt de planning met het ontwerp?
Zijn er versnellingskansen?
wat is de afwijking ten opzichte van de vigerende referentie?
Is het risicodossier juist van opzet?
Strookt het dossier met de fase van het project?
Zijn risico's van meekoppelprojecten juist opgenomen?
Zijn risico's logisch en adequaat vertaald in contract en
aanbestedingsdossier

Is de buffer voldoende?
Zijn de risico’s goed gepland?
Klopt de planning met het ontwerp?
Zijn er versnellingskansen?
wat is de afwijking ten opzichte van de vigerende referentie?
Is het risicodossier juist van opzet?
Strookt het dossier met de fase van het project?
Zijn de uitvoeringsrisico’s afgewogen, benoemd en verwerkt?
Zijn risico's logisch en adequaat vertaald in contract en
aanbestedingsdossier

Is de buffer voldoende?
Zijn de risico’s goed gepland?
Klopt de planning met het ontwerp?
Zijn er versnellingskansen?
wat is de afwijking ten opzichte van de vigerende referentie?
Is het risicodossier juist van opzet?
Strookt het dossier met de fase van het project?

Is het duidelijk hoe om te gaan met aanbestedingsvoordeel?

Zijn bij meekoppelprojecten sluitende afspraken gemaakt over scope,
planning, financiële bijdrage én risicoverdeling bij tegenvallers?

Zijn bij meekoppelprojecten sluitende afspraken gemaakt over scope,
planning, financiële bijdrage én risicoverdeling bij tegenvallers?

Zijn er oplossingsrichtingen waarbij het zinnig lijkt een
onderhoudscomponent mee te nemen in de contractering?

Is er al een marktbenaderingsvoorstel?

Is er een voldoende breed gedragen inkoopplan?

Is de optie van een clainscan overwogen?

Zijn de documenten ver genoeg gevorderd (100%)?

Is de scope voldoende helder?
Hoeveel ruimte wil men aan de markt laten?
Zijn gemaakte keuzes herleidbaar, onderbouwd en passend vanuit
doelen, risico's en kansen van project en programma
Is planning marktbenadering logisch gelet op o.a. grondverwerving,
vergunningen & RO en conditionering?

Is de scope voldoende helder?
Hoeveel ruimte wil men aan de markt laten?
zijn gemaakte keuzes herleidbaar, onderbouwd en passend vanuit
doelen, risico's en kansen van project en programma?
Is planning marktbenadering logisch gelet op o.a. grondverwerving,
vergunningen & RO en conditionering?
zijn de belangrijkste risico's in beeld?

is de algehele juridische kwaliteit van de documenten voldoende?
zijn de ingediende documenten onderling consistent?
Worden de selectie- en gunningscriteria SMART beschreven en sturen
die op de juiste zaken?
Goede contract en aanbestedingsstukken en zijn deze ver genoeg
gevorderd?
Wordt de in het inkoopplan beschreven strategie op juiste wijze
doorvertaald naar de contract- en aanbestedingsdocumenten?
Is er sprake van een logische verdeling van verantwoordelijkheden en
risico's tussen OG en ON?
Is er sprake van voldoende (externe) kwaliteitsborging?
Is planning marktbenadering (nog steeds) logisch gelet op o.a.
grondverwerving, vergunningen & RO en conditionering?

zijn de ingediende documenten onderling consistent?
is de algehele juridische kwaliteit van de documenten voldoende?
Wordt de in het inkoopplan beschreven strategie op juiste wijze
doorvertaald naar de contractdocumenten?
Worden de gunningscriteria SMART beschreven en sturen die op de
juiste zaken?
Is er een logische relatie tussen risico's en doelstelling van het project
en de gekozen EMVI criteria?
Is er sprake van een logische verdeling van verantwoordelijkheden en
risico's tussen OG en ON?
Is er sprake van voldoende (externe) kwaliteitsborging?
Is planning marktbenadering (nog steeds) logisch gelet op o.a.
grondverwerving, vergunningen & RO en conditionering?

Is er zicht op beschikbaarheid van voldoende gronden op het moment
van gunning?
Wordt voldoende aandacht gegeven aan (integrale) veiligheid?

Is er zicht op beschikbaarheid van voldoende gronden op het moment
van gunning?
Wordt voldoende aandacht gegeven aan (integrale) veiligheid?

Is sprake van een logische verdeling risico's en verantwoordelijkheden
tussen OG en ON?
Staat de organisatie gesteld voor de inkoop?

Is sprake van een logische verdeling risico's en verantwoordelijkheden
tussen OG en ON?
Staat de organisatie gesteld voor de inkoop?
Is er sprake van innovatieve contractvormen?

Wordt er voldoende aandacht gegeven aan (integrale) veiligheid?

Past de realisatie in het aangevraagde kasritme?
Is de buffer voldoende?
Zijn de risico’s goed beheerst?
Is er een onderbouwde uitvoeringsplanning?
Zijn evt tussenmijlpalen binnen het contract zijn benoemd?
Wat is de afwijking ten opzichte van de vigerende referentie?
Is het risicodossier juist van opzet, voldoende actueel met
onderbouwde kwantificering?
Strookt het dossier met de fase van het project?
Is het risicodossier (benoemde risico's techniek) geactualiseerd naar
aanleiding van het gunningsresultaat (incl werkwijze ON etc)? Zijn alle
raakvlakken goed beheerst? Hebben de technische (top)risico’s een
goede plek in het risicodossier en het contractbeheersplan gekregen?
Wat zijn de ontwikkelingen ten aanzien van deze risico's?

Is het verificatieproces op orde?
Verloopt het VTW proces (vanuit OG-ON) beheerst?
Is meer- en minderwerk onder controle?
Wordt SCB toegepast? Wat is het oordeel over het
Kwaliteitsmanagementsysteen van de ON?
Hoe wordt met bevindingen en tekortkomingen omgegaan?

Zijn de inpassingrisico’s goed benoemd en verwerkt?
Is het toetskader in overeenstemming met de MKBA?
is de context / omgeving geanalyseerd? Zijn alle stakeholders in beeld
en geanalyseerd?
Is er een sobere verhouding tussen middelen, doelstellingen en
boodschappen? Komen kansen en risico’s terug in de strategie?

Is er bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak?

COMMUNICATIE

Conclusie per C-moment:
Proces bij UAV-GC:
Proces bij RAW:

Score per onderwerp:
C2 - C3a - C4a - C4b - C3b - C5 - C6
C2 - C3a - C3b - C4 - C5 - C6

Techniek
Ontwerp
en uitvoerbaarheid

Conditionering
RO/Vergunningen

Vastgoed

Organisatie

Is er bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak?
Welke rol heeft stakeholdermanagement in het project?

Is bekend hoe mitigatie in het contract is opgenomen?
Is er een communicatieplan, zowel intern als extern?

Markt en
Aanbesteding

Omgeving en
communicatie

Zijn er nog resterende risico's voor dit project?

Welke ongewenste gebeurtenissen zijn opgetreden en wat valt daaruit
te leren voor andere projecten?

Is er opgeleverd door de ON? Wat zijn de restpunten? Zijn er
geschillen?
Wat zijn de opgetreden VTW's en is aangetoond dat deze subsidiabel
zijn? is aangetoond dat deze subsidiabel zijn?
Wat zijn de gedurende het project opgetreden VTW's die financiele
discussiepunten hebben opgeleverd?

Werkt het contractbeheerplan en is dit voldoende actueel en
Hoe wordt teruggekeken op de gekozen inkoopstrategie (contractvorm,
afgestemd op het risicodossier en strookt het plan met de fase van het gunningscriteria etc.) en welke lessen worden daaruit getrokken?
project?

Zijn er nog RvS procedures die een risico vormen?
Is de omgeving afdoende geïnformeerd?

Is er een plan omtrent de communicatie met de opdrachtnemer?

Beheersing

Klopt de opgeleverde eindafrekening ?
Is er een accountantsverklaring ?

Is er sprake van voldoende (interne en externe) kwaliteitsborging?

OMGEVING EN COMMUNICATIE
SOM / ECOLOGIE

Is er een projectevaluatie uitgevoerd?

Is er kwaliteitssysteem? Is hiermee voldoende borging aanwezig?

Heerst er een juiste cultuur ?

Zijn bij meekoppelprojecten sluitende afspraken gemaakt over scope,
planning, financiële bijdrage én risicoverdeling bij tegenvallers?

Welke lessen zijn getrokken uit de begeleiding van de uitvoering?
Is deze kennis vastgelegd en hoe wordt deze kennis gedeeld?

Beschikt de organisatie over een managementsysteem?

wat is de afwijking ten opzichte van de vigerende referentie?
Is het risicodossier juist van opzet?
Strookt het dossier met de fase van het project?
zijn de belangrijkste risico's in beeld?
Is rekening gehouden met verschillen tussen de alternatieven en is dit
verwerkt in planningen en ramingen?

Is aan de betreffende vergunningingsvoorwaarden mbt de aanleg
voldaan en is alle mitigatie en compensatie gerealiseerd en
geaccepteerd door bevoegd gezag?

Is aan de vergunningingsvoorwaarden mbt de aanleg voldaan?

Is de Organisatie gesteld voor het project?
Is de juiste strategie toegepast en onderbouwd?

Is het dossier juist van opzet?
Zijn er dossiers per oplossingsrichting?

Is aan de vereisten uit het Projectplan Waterwet en de onderliggende
vergunningen mbt de aanleg voldaan?

Loopt de onteigening/verwerving op schema met de uitvoering?

Is de Organisatie gesteld voor de volgende fase van het project?
Is de juiste strategie toegepast en onderbouwd?

RISICOMANAGEMENT

Zijn alle K&L verlegd?

is er nog kans op onverwachte verontreinigingen?

Is de Organisatie gesteld voor het project?
Is de juiste strategie toegepast en onderbouwd?

Is PPI toegepast?
Past de raming op het ontwerp?
Op welke oplossingsrichting is de planning gebaseerd?

Zijn alle POS-en al definitief?

zijn de verantwoordelijkheden in beeld?
Zijn er al gronden aangekocht? Is er een grondverwervingplan
beschikbaar?

Is de Organisatie gesteld voor het project?
Is de juiste strategie toegepast en onderbouwd?

PLANNING

MARKT EN AANBESTEDING

Zijn de risico's duidelijk in beeld gebracht? Zijn er grote risico's te
verwachten met de bodem? Kloppen de beheersmaatregelen?

Vind er nog een toets plaats op het uitvoerings ontwerp en dan met
name de conditionering?

Zijn de risico's over de mogelijk aangetroffen NGE duidelijk in beeld
gebracht?

Is de grens van het projectgebied duidelijk in relatie tot Cultuurhistorie?

Is het plan zo optimaal en vergunbaar?
Op welke wijze heeft met Cultuurhistorie onderzocht? Is het plan dan
zo optimaal en vergunbaar?
Hoe is nagedacht over de samenhang tussen het ruimtelijk spoor, MER, Hoe worden vergunningen, procedures en onderzoeken
Is inzichtelijk welke vergunningen en partijen en van belang zijn?
Projectplan Waterwet en de benodigde vergunningen?
geïnventariseerd en wordt de volledigheid gewaarborgd?
Is er een onderbouwde verdeling in hoofdvergunningen en
uitvoeringsvergunningen? Is er een gecoördineerde procedure?
Indien er binnen het VKA niet-subsidiabel onderdelen zijn, is er dan
Zijn de afspraken over financiering van niet subsidiabele onderdelen
voldoende zicht op cofinanciering?
voldoende zeker?
Ligt het project in de nabijheid van beschermde gebieden (EHS, Natura Hoe zijn de beperkingen vanuit wet- en regelgeving, beleid (bijv. RKK), Zijn de proceduretijden en procesrisico's met betrekking tot
Natura2000 en het bevoegd gezag meegenomen?
2000)
vergunningen en procedures in kaart gebracht en verwerkt?
Is er in een vroeg stadium contact met bevoegd gezag?
Zijn er relaties en afhankelijkheden met andere processen?
Hoe zit het met compensatie en mitigatie?

Zijn de eisen met betrekking tot K&L benoemd in de
contractdocumenten?

Op welke wijze is het onderzoek naar NGE ingericht in het contract?

Is er in een vroeg stadium contact met bevoegd gezag?

Zijn er soorten onderzoek aanwezig die een lange doorlooptijd vergen?
BODEM

Zijn de eisen met betrekking tot K&L benoemd in de
contractdocumenten?
Wordt gewerkt met VTA's, VTM's en POS'en? Hoe worden deze
voorbereid en geprioriteerd?

Score op de hoofdvragen, dus eindconclusie:
Afronding Contactmoment. Project voldoet aan subsidieregeling, risicoprofiel passend bij complexiteit project
Voorwaardelijke afronding contactmoment. Project voldoet onder voorwaarden aan subsidieregeling en/of verhoogd risicoprofiel t.o.v. complexiteit van het project.
Geen afronding contactmoment. Onduidelijkheden, project voldoet niet aan subsidieregeling en/of risicoprofiel te hoog t.o.v. complexiteit van het project.

Hoe verloopt de communicatie met alle stakeholders?

