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1. INITIATIEF

Analyse en afbakening van het 
probleem, toets aan bestaand beleid  
en eerste verkenning van oplossings-
richting

2. UITGANGSPUNTEN

Nadere uitwerking van idee in een 
aantal hoofdlĳnen en uitgangspunten. 
Meerdere varianten met voor- en 
nadelen en eerste inschatting 
haalbaarheid en effect op kosten van 
aanleg en beheer. Dit alles  om te 
komen tot voorkeursoplossing.   

3. DEFINITIE

Van uitgangspunten naar duidelĳke 
geformuleerde oplossing (eisen). 
Nader onderzoek naar (technische) 
haalbaarheid.

4. ONTWERP

Detaillering van oplossing: ontwerp, 
raming, risicoanalyse, beheerplan en 
verkrĳgen van uitvoeringsmiddelen. 

5. CONTRACT 
EN 

REALISATIE

Aanbeste-
ding, 
gunning, 
contractere-
ring en 
uitvoering

BEHEER

In beheer- 
name van het 
project door 
(asset)eige-
naar. 

Principebesluit Voorkeursbesluit Definitiebesluit Uitvoerings- en kredietbesluit Overdrachtsbesluit

Start van participatie : in kaart 
brengen van wensen vanuit omgeving 

Formele inspraak bewoners en 
belanghebbenden

Stadsdelen/gebieden worden 
betrokken bĳ probleemanalyse. 

Werken-In-Openbare Ruimte-intake, 
ten behoeve van WIOR-vergunning en 
stedelĳke programmering. 

Formele consultatie stadsdelen. 

NvU bespreken in Centrale Verkeers-
commissie (CVC) en Werkgroep 
Verkeerslichten Amsterdam (WVA) 

Wethouder Verkeer neemt een 
principebesluit op basis van een 
startnotitie  

De gemeenteraad neemt een 
voorkeursbesluit aan de hand van de 
Nota van Uitgangspunten 

Formele inspraak in principe afgerond. 
Overleg met en communicatie aan 
omgeving.

WIOR-vooroverleg, ten behoeve van 
afgifte vergunning in volgende fase. 

Bĳ werk aan metro- of tramnet: 
behandeling in safetyboard.  

De ambtelĳk opdrachtgever stelt het 
Programma van Eisen vast. Bĳ 
uitzondering bestuurlĳk bekrachtigd 
met een definitiebesluit van het 
college.  

De gemeenteraad neemt een uitvoerings- en 
kredietbesluit op basis van (onder meer) een 
ontwerp, raming van uitvoerings- en 
beheerkosten, beheerplan en risicoanalyse.

Formele inspraak in principe afgerond. 
Overleg met en communicatie aan 
omgeving.

Overleg met stadsdeel over uiteinde-
lĳk ontwerp

Ontwerp wordt besproken in CVC en 
WVA
BLVC-plan (bereikbaarheid, leefbaar-
heid, veiligheid en communicatie) 
wordt besproken in Werkgroep Werk 
in Uitvoering (WWU) 
 

De (ambtelĳke) 
eigenaar van de 
asset neemt een 
overdrachtsbe-
sluit waarmee 
opgeleverd 
resultaat  in 
beheer wordt 
genomen.
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Het PBI: eenduidige gefaseerde aanpak van infra-
structurele projecten. Van idee naar uitvoering. 

Het PBI staat voor Plan- en Besluitvormingsproces  In-
frastructuur en is de Amsterdamse handleiding voor 
de planvorming, besluitvorming over en realisatie van 
infrastructurele projecten. Het is in de eerste plaats be-
doeld voor projecten waarbij een straat, plein, brug, 
kade of tunnel volledig wordt heringericht of wordt 
aangelegd. Bij zo’n ingreep is aandacht voor alle func-
ties in de betreffende straat: naast de verschillende 
verkeersstromen gaat het ook om ruimte voor verblij-
ven en prettige, duurzame inrichting van de openbare 
ruimte.

Het is een procesbeschrijving van de fasen die door-
lopen worden, de producten die in die fasen worden 
opgesteld en de besluiten die gedurende het proces 
worden genomen. Het PBI is tevens leidraad voor fa-
sering van groot onderhoud en vervanging, hoewel de 
besluitvorming bij die projecten beperkter is. In beide 
gevallen begint het bij het verkennen van een idee, 
dat in de volgende fasen verder wordt uitgewerkt om 
uiteindelijk te leiden tot resultaat op straat: een plein 
dat helemaal opnieuw is ingericht of een brug die is 
aangelegd. Door het doorlopen van een aantal fasen, 
geeft het proces duidelijkheid aan alle betrokkenen: 
projectmanager, opdrachtgever, bewoner, belangheb-
bende, bestuurder en raad. Duidelijkheid over door-
looptijd, afstemming met omgeving, inspraak, besluit-
vorming en de financiën. 

De directies Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) en 
Metro en Tram (MET) zijn de grootste ambtelijk op-
drachtgevers voor infrastructurele projecten in Am-
sterdam en gebruiken daarvoor het PBI. Zij zijn te-
vens verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud  
(assetmanagement) van de infrastructuur en overi-

ge assets. Met de inwerkingtreding van de Wet Lo-
kaalspoor (Wls) in 2015 is de directie Metro en Tram 
van Amsterdam verantwoordelijk voor bouw, beheer 
en onderhoud, vergunningverlening en handhaving 
zoals die voortkomt uit de Wet Lokaalspoor. MET is 
beheerder Lokaalspoor en stelt in die hoedanigheid 
de infrastructuur voor metro en tram beschikbaar aan 
gebruikers. Daarnaast verleent MET vergunningen 
voor indienststelling van nieuwe en gewijzigde infra-
structuur en materieel en vergunningen voor werk-
zaamheden aan, om en nabij het spoor. V&OR is de 
proceseigenaar van het PBI en heeft deze actualisatie 
uitgevoerd in samenwerking met MET, Ingenieursbu-
reau en andere partners. Bij de planvorming en uit-
voering van projecten zijn verschillende gemeente-
lijke partijen betrokken zoals het Ingenieursbureau, 
Projectmanagementbureau, Ruimte en Duurzaam-
heid, Metro en Tram, Vervoerregio en stadsdelen. 
 
Het PBI heeft overeenkomsten met het Plaberum. Het 
Plaberum staat voor PLAn- en BEsluitvormingspro-
ces RUimtelijke Maatregelen (PLABERUM). Ruimte en 
Duurzaamheid is proceseigenaar van het PLABERUM 
en samen met Grond en Ontwikkeling de grootste 
gebruiker. Hierin is het proces dat ruimtelijke projec-
ten (gebiedsontwikkeling) moeten doorlopen, vast-
gelegd.  En ook met de projectfasering die de Ver-
voerregio Amsterdam hanteert. Achterin dit document 
staat een vergelijking tussen deze verschillende proces 
beschrijvingen en de besluitvormingsmomenten die 
daarbij horen. 

Actualisatie is noodzakelijk
De vorige versie stamt uit 2004. Inmiddels is aanpas-
sing aan de actualiteit hard nodig. Zo is de financiële 
regelgeving gewijzigd, de relatie tussen overheid en 

markt evenals het bestuurlijk stelsel en de ambtelijke 
organisatie. Daarnaast krijgen bewoners en belang-
hebbenden in toenemende mate invloed op gemeen-
telijke plannen via zogenaamde omgevingspartici-
patie. Bij alle betrokkenen (bestuur, opdrachtgevers, 
projectmanagers en opstellers van voordrachten) is 
behoefte aan een actualisatie, gericht op eenduidig-
heid en eenvoud. Deze actualisatie komt voort uit (en 
geeft antwoord op) de volgende vragen:  

 ´ Welke fasen worden doorlopen en welke produc-
ten horen daarbij?

 ´ Wie besluit waarover en wanneer? En kan dat pro-
ces niet korter?

 ´ Hoe zorgen we dat de beheerder al vroeg bij pro-
jecten wordt betrokken?

 ´ Wat zijn de implicaties van het nieuwe bestuurlijk 
stelsel en de omgevingswet? 

 ´ Hoe en wanneer wordt besloten over dekking van 
de kosten?

 ´ Hoe ziet het proces eruit als er wordt gewerkt met 
een geïntegreerd contract?

 ´ Welke adviescommissies moeten worden betrok-
ken?  

 ´ Welke partijen betrek ik in het proces en wanneer 
vindt er inspraak plaats? 

 ´ Welke vereisten gelden er als er sprake is van 
werkzaamheden aan metro- of traminfrastructuur?

 ´ Hoe ziet een goede bestuurlijke voordracht eruit?
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Bij de actualisatie zijn de volgende uitgangspunten 
gebruikt: 

 ´ Projecten dragen bij aan beleidsdoelstellingen en 
passen binnen stedelijke kaders;  

 ´ Ze kennen een projectmatige aanpak en werken 
van grof (probleem, ambitie) naar fijn (oplossing, 
ontwerp/eisen);

 ´ Er vindt een beargumenteerde afweging van vari-
anten plaats; 

 ´ Het is belangrijk om in de  eerste twee fasen al 
breed eisen, wensen en verwachtingen op te halen 
bij collega-directies en partners. Zodat deze later 
niet als (onprettige) verrassingen komen. 

 ´ Effecten op beheer(-kosten) worden tijdens planvor-
ming in kaart gebracht en gebruikt bij de afweging 
van varianten; 

 ´ Projecten duren niet onnodig lang: opdrachtgever 
en projectmanager ontwerpen een passend proces 
voor het project. Het PBI is de basis, geen blauw-
druk.  

 ´ Er is altijd een participatiestrategie: over hoe en 
wanneer de afstemming met bewoners, belangheb-
benden en andere (omgevings)partijen plaatsvindt. 

 ´ Verantwoording aan en besluitvorming door be-
stuur/raad vindt plaats op basis van gestructu-
reerde voordrachten die ingaan op het waarom  
(probleemanalyse, doelstelling), het wat (de opga-
ve, oplossing), het hoeveel (kosten en dekking) en 
in beperkte mate op het hoe (projectvoering en de-
taillering). 

Het PBI wordt zowel gebruikt voor projecten die onder 
de bevoegdheid van de stad (college, gemeenteraad) 
vallen, als voor projecten die onder de bevoegdheid 
van het (dagelijks bestuur van het) stadsdeel vallen. In 
veel van de beschrijvingen op de volgende pagina’s 
is uit praktisch oogpunt uitgegaan van besluitvorming 
op stedelijk niveau. De beschrijving van fasen, produc-
ten en besluiten kan ook prima worden gebruikt voor 
projecten onder bevoegdheid van het stadsdeel. In de 
praktijk worden bij uitvoering van projecten in stads-
delen vaak niet alle fasen doorlopen. In hoofdstuk vier 
wordt aangegeven welke projecten onder de bestuurlij-
ke bevoegdheid van het stadsdeel vallen. In de meeste 
gevallen kan waar nu college staat ook dagelijks bestuur  
stadsdeel worden gelezen.

Inhoud en afbakening 

Het PBI beschrijft de hoofdlijn van de fasering en de 
besluitvorming van infrastructurele projecten. In de vol-
gende hoofdstukken wordt ingegaan op de gebruikte 
uitgangspunten, relatie met relevante ontwikkelingen, 
deelproducten, financiële aspecten, voorbeeldteksten 
voor besluitvorming en natuurlijk op de kenmerken van 
de verschillende planfasen.  De snelle lezer bladert door 
naar pagina 23, waar schematisch is weergegeven welke 
fasen er zijn en welke werkzaamheden,  afstemming en 
besluitvorming daarbij nodig zijn. Om bruikbaar te zijn 
voor alle betrokkenen bij infrastructurele projecten, is er 
bewust gekozen om alleen de hoofdlijn te beschrijven 
en dit boekwerk (relatief) compact te houden. Er zijn 
nog veel relevante aspecten bij de totstandkoming van 
projecten die hier niet of slechts zeer kort beschreven 
worden, zoals de ambtelijke samenwerking en rolverde-
ling, projectmanagementtechniek, het inkoopproces en 
formats of hoofdstukindelingen van genoemde deelpro-
ducten. Informatie over deze aspecten is elders beschik-
baar of wordt nog uitgewerkt en als bijlage bij het PBI 
online gepubliceerd. 

 Informatiebeveiliging.	

Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig 
omgaan met  informatie voor de Gemeente Amster-
dam van groot belang. 

Informatie mag slechts op een bepaald moment, op 
een bepaalde plek en voor bepaalde personen be-
schikbaar zijn, en voor niemand anders.  Als gegevens 
in verkeerde handen vallen, als er misbruik wordt ge-
maakt van vertrouwelijke documenten of als compu-
tersystemen uitvallen, kan dat grote gevolgen heb-
ben voor de Gemeente en voor de Amsterdammer. 
Om dat te voorkomen heeft de Gemeente Amster-
dam allerlei maatregelen, procedures en processen 
ingericht die de informatie binnen de organisatie zo 
goed mogelijk beveiligt. Deze zijn onder andere  af-
komstig uit de Baseline Informatiebeveiliging Over-
heid (BIO). Vanaf 2020 is de BIO de norm voor infor-
matiebeveiliging voor de Nederlandse overheid. De 
BIO is gebaseerd op de ISO normen 27001 en 27002, 
de internationale standaarden voor informatiebeveili-
ging. Zie voor meer informatie en contactgegevens 
de Intranetpagina informatiebeveiliging
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Vier planfasen plus contractering, uitvoering en be-
heer

Het PBI kent vier fasen van planvorming en een fase 
voor contractering en uitvoering. Daarna wordt het 
opgeleverde werk in beheer genomen. De fase van 
beheer die volgt op de ingreep aan de straat of een 
andere asset, is erg belangrijk en duurt langer dan 
de vijf voorafgaande fasen bij elkaar. Door goed da-
gelijks beheer, monitoring en verschillende vormen 
van onderhoud, kan een asset vele jaren goed blij-
ven functioneren. Voor deze fase is de afdeling Ste-
delijk Beheer van V&OR samen met Stadswerken en 
de afdeling Eigendom en Beheer van Metro en Tram 
verantwoordelijk. Hiervoor wordt de systematiek van 
assetmanagement gebruikt. In de planfasen van een 
project, wordt al vooruitgekeken naar de beheerfase. 
Dit kan eventueel zelfs door het onderhoud met de 
projectrealisatie mee te contracteren. In de planfasen 
worden de toekomstige kosten van beheer en onder-
houd die horen bij verschillende inrichtingskeuzes in 
kaart gebracht. Het PBI houdt dus rekening met de 
beheerfase maar gaat strikt genomen alleen over de 
eerste vijf: van idee tot en met uitvoering van het pro-
ject.  

Hoewel van een ‘nulfase’ of ‘voorfase’ in het PBI geen 
sprake is, gaat er natuurlijk ook iets vooraf aan de start 
van een project. Een projectinitiatief kan voortkomen 
uit een of meerdere bronnen: het coalitieakkoord, de 
gemeentebegroting, een convenant, mobiliteitsplan, 
uitvoeringsprogramma, onderhoudsprogramma, ge-
biedsplan, omgevingsvisie, motie, amendement of 
een acuut probleem. Om er een paar te noemen. Om 
te voorkomen dat in de planvorming discussie en ver-

traging ontstaat als gevolg van een onduidelijke op-
gave, is het zaak om de bedoeling achter de tekst van 
het brondocument goed te achterhalen, bijvoorbeeld 
door het bevragen van de opsteller. De tekst uit zo’n 
brondocument (bijvoorbeeld een begroting) is name-
lijk vaak erg kort en bondig.

Fase 1 (initiatief) is de fase die in het teken staat van 
analyse en afbakening van het probleem. Er is een 
probleem geconstateerd, bijvoorbeeld ten aanzien 
van veiligheid of doorstroming in een straat. Er wordt 
een brede analyse gemaakt van het probleem, de 
geldende (beleids)kaders en van de ontwikkelingen 
die van invloed zijn op het gebied en de omgeving. 
Om tot een goede, complete probleemanalyse te ko-
men is het belangrijk om collega-directies, partners, 
bewoners en gebruikers te betrekken om te bezien 
of er nog andere eisen, wensen en ambities voor het 
projectgebied zijn. Ook de uitgangspunten voor de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit worden verkend, in 
overleg met de directie Ruimte en Duurzaamheid. 
Vervolgens wordt een eerste verkenning van een 
ruimtelijke oplossing uitgevoerd. Fase 1 eindigt met 
een principebesluit waarmee de wethouder instemt  
dat het probleem projectmatig wordt aangepakt. 

In	 fase	 2	 (uitgangspunten) wordt gewerkt aan het 
uitwerken van het eerste idee in een aantal hoofdlij-
nen en uitgangspunten voor de oplossing ervan. Er 
worden meerdere varianten bekeken en beargumen-
teerd afgewogen, inclusief een eerste inschatting van 
haalbaarheid en kosten van uitvoering en toekomstig 
onderhoud. Ook de uitgangspunten voor de gewens-
te ruimtelijke kwaliteit van het hele plangebied wor-
den vastgesteld. Er vinden verkennende en scopebe-
palende onderzoeken (onder meer verkeerskundig, 

geluid, bodem, sanering en luchtkwaliteit) plaats. Er 
wordt in kaart gebracht welke juridisch-planologische 
producten moeten worden opgesteld of gewijzigd 
(bestemmingsplan, milieu-effectrapportage) in het 
vervolgproces. Het kan raadzaam zijn een maatschap-
pelijke kosten-baten analyse (MKBA) te doen om te 
zien hoe de kosten van de oplossing zich verhouden 
tot de opbrengst voor de maatschappij. De bevindin-
gen uit die onderzoeken, de afweging van varianten, 
de totstandkoming van de voorkeursvariant en de 
ontwerpverkenning, worden  opgenomen in de Nota 
van Uitgangspunten. Dit is het belangrijkste product 
van deze fase en wordt na inspraak vastgesteld door 
de gemeenteraad. Bij deze besluitvorming hoort een 
budgetaanvraag voor de komende planfasen en een 
eerste  inschatting van kosten voor realisatie en toe-
komstig beheer.    

 

Fase 3 (definitie) staat in het teken van nader onder-
zoek naar haalbaarheid en het uitwerken van de uit-
gangspunten uit fase twee in een duidelijk geformu-
leerde oplossing. In deze fase worden de functionele 
en technische eisen uitgehard en worden aanvullen-
de onderzoeken gedaan (onder meer naar bemaling, 
bomen, grondwater, geluid en trillingen). Indien no-
dig wordt een wijziging van het bestemmingsplan 
voorbereid.  Er wordt een schetsontwerp gemaakt, 
waarin de uitgewerkte oplossing wordt verbeeld. Het 
belangrijkste product van deze fase is het integraal 
programma van eisen, dat wordt vastgesteld door de 
ambtelijk opdrachtgever in een definitiebesluit.  Fase 
drie kent in de regel geen bestuurlijk besluit, tenzij het 
programma van eisen wezenlijk afwijkt van de eerder 
vastgestelde Nota van Uitgangspunten. 
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In	 fase	4	 (ontwerp) vindt de detaillering van de op-
lossing plaats, zodat college en raad aan het eind 
van deze fase kunnen besluiten tot uitvoering van het 
project en het beschikbaar stellen van de benodigde 
middelen. Er wordt een voorlopig ontwerp gemaakt, 
een BLVC-plan vastgesteld en (afhankelijk van de con-
tractvorm) ook een definitief ontwerp. Er wordt een 
risico-analyse opgesteld, evenals een gedetailleer-
de (SSK) kostenraming en een beheerplan. Als wordt 
gewerkt met een geïntegreerd contract waarbij een 
deel van de werkzaamheden verschuift van gemeente 
naar aannemer, vindt besluitvorming  in het algemeen 
plaats op basis van een voorlopig ontwerp in plaats 
van een definitief ontwerp.   

In	Fase	5	(realisatie) ligt het zwaartepunt voor de ge-
meente op het contractmanagement  en gaat een 
aannemer uiteindelijk aan de slag om het werk uit te 
voeren. Allereerst wordt een contract opgesteld, om 
vervolgens de aanbesteding te verzorgen en uiteinde-
lijk het contract te gunnen. In dit proces worden de 
criteria bepaald om de economisch meest voordelige 
inschrijving te bepalen. De prijs van de inschrijving 
speelt daarbij  een belangrijke rol, maar is niet de 
enige belangrijke factor. De inhoud van het contract 
bepaalt de rol van de gemeente tijden de uitvoering. 
Bij RAW-bestekken is dat een rol van directievoering 
en toezicht op het werk. Bij geïntegreerde contrac-
ten veel meer een rol van toetsing achteraf. In deze 
fase is uiteraard frequent contact tussen gemeente 
en aannemer. Hierbij zal op relevante momenten ook 
de (verkeers)ontwerper van de gemeente aansluiten. 
Deze fase wordt afgesloten met de overdracht aan de 
beheerder en een opleverdocument van de projector-
ganisatie aan de opdrachtgever, waarin een financiële 
analyse en een nacalculatie is besloten. 

Het	blijft	maatwerk
Werken in de openbare ruimte blijft maatwerk. Naast 
duidelijkheid over hoe we werken, is er behoefte aan 
flexibiliteit. Afhankelijk van complexiteit, maatschap-
pelijke impact, specifieke kenmerken van de opgave 
en samenwerking met omgeving en markt, kan fase-
ring en besluitvorming aangepast worden. Deze ac-
tualisatie bevat de hoofdlijn van het proces voor be-
sluitvorming over en uitvoering van infrastructurele 
projecten. Professionals die werken aan infrastructure-
le projecten, gebruiken naast het PBI vanzelfsprekend 
ook andere handboeken (zoals het Handboek Inrich-
ting Openbare Ruimte, Puccini en het AO&I proces 
van Metro en Tram voor werken aan, onder en naast 
metro- en traminfrastructuur). En met gesystematiseer-
de werkwijzen (zoals Systems Engineering, Bouwin-
formatiemodel en het Integraal Projectmanagement-
model). Door het gebruik van Systems Engineering, 
kom je bij ruimtelijke projecten vaak termen tegen 
als vraagspecificatie (VS), Klanteisspecificatie (KES) 
en Systeemspecificatie (SES). Deze komen ook terug 
in de productenlijst aan het einde van dit document, 
maar in het algemeen niet in de bestuurlijke stukken. 
Dit geldt ook voor de specifieke eisenset van MET.   

Het PBI moet dus niet gelezen worden als blauwdruk 
maar vooral als richtlijn en hulpmiddel. Het belangrijk-
ste is dat opdrachtgever en opdrachtnemer (de partij 
die verantwoordelijk is voor het projectmanagement) 
aan het begin van het traject stilstaan bij het ontwer-
pen van een passend proces en dit ook vastleggen in 
een projectplan.  Zo kan het bij het ene project zinvol 
zijn om de inspraak breed te organiseren tijdens de 
eerste of tweede fase, wanneer het nog vooral gaat 
om probleemanalyse en uitgangspunten. En bij een 

ander project juist bewoners en belanghebbenden 
te betrekken in een latere fase waarin specifieke ont-
werpkeuzes worden gemaakt. Dit kan zinvol zijn als de 
belangrijkste uitgangspunten bij een herinrichting van 
een verkeerscorridor vanaf het begin behoorlijk vast 
liggen, maar er nog wel keuzes te maken zijn ten aan-
zien van het ontwerp, materiaalgebruik en uitstraling. 
Een ander voorbeeld van maatwerk is wanneer bij 
de aanleg van een weg of brug blijkt dat de ingreep 
‘MER-plichtig’ is. Dit betekent dat een Milieu Effect 
Rapportage moet worden opgesteld, te beginnen met 
een Nota Detail en Reikwijdte. De (strenge) eisen die 
worden gesteld aan het MER-traject, zorgen ervoor 
dat het MER-proces in de praktijk het PBI grotendeels 
vervangt.  

Zowel de directies V&OR als MET kunnen projec-
ten voorbereiden en uitvoeren conform de PBI. Bij  
gecombineerde projecten worden daarover afspraken 
vastgelegd. Bovendien kan het opdrachtgeverschap 
in de verschillende fasen veranderen. Bij werkzaam- 
heden aan, onder en naast metro- of traminfrastructuur 
wordt naast een projectplan nog een projectovereen-
komst gesloten tussen Metro en Tram en Verkeer en 
Openbare Ruimte. In zo’n projectovereenkomst wordt 
de reikwijdte van het project vastgesteld en welke   
Acceptatie- en Overdrachtsprotocollen, inclusief bij-
behorende documenten, er worden gehanteerd.  
Daarnaast wordt opgeschreven wat de financiële  
bijdrage van MET is, welke generieke eisenset er 
geldt en hoe wordt omgegaan met wijzigingen,  
vergunningen  in kader van de WlS, en Tijdelijke  
Buiten Gebruikname (TBGN).
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Rol	van	college	en	gemeenteraad
De vraag die wellicht het meest wordt gesteld is: 
wie besluit waarover?  Dat is een goede vraag. De  
beschrijving in het PBI uit 2004 was niet volledig  
helder over de rol van college en gemeenteraad 
bij besluitvorming over infrastructurele projecten.  
Bovendien zijn tussentijds wijzigingen doorgevoerd 
in het bestuurlijk stelsel. De uitgangspunten die zijn 
gehanteerd bij deze actualisatie zijn

 ´ de gemeenteraad moet haar budgetrecht goed 
kunnen uitoefenen

 ´ de gemeenteraad moet in staat worden gesteld 
zich te buigen over de hoofdlijnen van beleid

 ´ besluitvorming moet niet onnodig lang duren. 

Strikt (juridisch) genomen zou de gemeenteraad en-
kel betrokken hoeven te worden bij het toekennen 
van het budget in de gemeentebegroting en daarna 
bij het vaststellen van het uitvoerings- en kredietbe-
sluit. Dit is echter onbevredigend. Bij het uitvoerings-
besluit worden projectafbakening en de financiële 
middelen aan elkaar gekoppeld. Op dat moment is 
een project (bijvoorbeeld de herinrichting van een 
belangrijke straat) echter al volledig uitgewerkt in alle 
details. De raad kan dan hoogstens per amendement 
of motie nog bijsturen. Of het gehele besluit terug-
sturen. Om te zorgen dat de gemeenteraad eerder 
wordt betrokken bij de keuzes die worden gemaakt in 
grotere projecten, is het advies om het voorkeursbe-
sluit (met de nota van uitgangspunten) door de raad 
te laten bespreken en vaststellen. Hierin worden de 
hoofdkeuzen voor het project toegelicht en vastge-
legd. Dit sluit  goed aan bij de huidige praktijk. 

Contractering	en	marktbenadering	
In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van 
geïntegreerde contracten tussen overheid en de 
marktpartij die het werk uitvoert. Als meerdere acti-
viteiten van een bouwproces worden gecombineerd 
in een contract, wordt gesproken van een geïnte-
greerd contract. Ten opzichte van een ‘traditioneel’ 
RAW-contract (Rationalisatie en Automatisering 
Grond-, Water- en Wegenbouw) verschuiven taken en 
verantwoordelijkheden daarin van de opdrachtgever 
(gemeente) naar de opdrachtnemer (de aannemer). In 
de (Amsterdamse) praktijk gaat het dan vooral om het 
uitwerken van het ontwerp. 

Het PBI is geschikt voor beide contractvormen, 
waarbij die vorm wel effect heeft op de besluitvor-
ming door de gemeenteraad. Bij een geïntegreerd 
contract wordt geen bestek opgesteld door de ge-
meente, maar is de basis voor de contractering met 
de aannemer bijvoorbeeld alleen een Voorlopig Ont-
werp (VO) of een set functionele eisen. De gemeen-
teraad neemt het uitvoerings- en kredietbesluit dan 
dus ook op basis van ontwerpen of ontwerpeisen die 
meer functioneel en minder technisch uitgewerkt zijn. 
Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de 
aannemer om na de gunning en contractering een 
gedetailleerd Definitief Ontwerp (DO) op te stellen. 
Daarna kan worden overgegaan tot uitvoering. Als 
blijkt dat in de toekomst geïntegreerde contracten de 
standaard worden bij Amsterdamse infrastructurele 
projecten, dan is te overwegen om de PBI-fasering te 
wijzigen en de definitie als aparte fase te schrappen. 
De onderliggende producten (onder meer vergunnin-
gen en technische onderzoeken) zouden dan kunnen 
worden ondergebracht in de uitgangspuntenfase en 
ontwerpfase. Dit zou er bij een volgende actualisatie 

toe kunnen leiden dat er één fase minder is in het 
PBI. Andere samenwerkingsvormen tussen overheid 
en markt, zoals een bouwteam of een concurrentiege-
richte dialoog, kunnen ook worden toegepast in infra-
structurele projecten die het PBI volgen. In hoofdlijn 
komt het besluitvormingsproces daarbij overeen met 
wat hierboven beschreven is. 

De contractering is een proces op zichzelf, dat soms 
al in fase 2 start met een inkoopplan. Het gaat te ver 
om dit proces in zijn geheel toe te lichten in dit do-
cument. Om het belang van de contractering te on-
derstrepen, is er in deze actualisatie voor gekozen om 
fase 5 te betitelen als Contractering en Realisatie (in 
plaats van Realisatie). 

Overigens is een zelfde verschuiving van verantwoor-
delijkheden te zien bij het opstellen van het plan voor 
Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Commu-
nicatie (BLVC) tijdens de uitvoering van het project. 
Bij een geïntegreerd contract, maakt de overheid al-
leen het kader en stelt de aannemer daarbinnen het 
plan op. In de schema’s van hoofdstuk drie wordt dit 
op een rij gezet. 
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Versnellen?
Bij veel partijen is de behoefte om de voorbereiding 
en uitvoering van projecten te versnellen. De eerste 
vraag die opkomt, is: ‘sneller dan wat?’ Het goed 
voorbereiden en uitvoeren van werken, inclusief ver-
antwoording en informatie aan bestuur en raad en 
overleg met de omgeving, kost  simpelweg tijd. Vrij 
veel tijd zelfs. Het is zaak om heel helder te commu-
niceren aan alle betrokken dat het proces tijd kost 
en wanneer men betrokken of geïnformeerd wordt. 
Wees hierbij realistisch en niet gedetailleerder dan 
waar te maken is. Dit document is niet primair gericht 
op versnellen maar biedt er wel de handvatten voor:   

 ´ Bedenk aan het begin van het traject of een een-
voudiger proces (minder planfasen) volstaat; 

 ´ Investeer in de eerste twee fasen: betrek inter-
ne en externe belanghebbenden actief bij pro-
bleemanalyse (1) en oplossingsrichting (2). Dit 
kost tijd en moeite. Als het leidt tot een goed 
doordachte oplossing en draagvlak bij partners, 
kan het in uitwerking (fase 3 en 4) en uitvoering 
juist veel winst opleveren in doorlooptijd, politiek 
draagvlak en tevredenheid van de omgeving. Het 
is dan wel zaak om na deze participatiefase de 
projectafbakening grotendeels te ‘bevriezen’.  

 ´ Voeg fase 3 en 4 qua besluitvorming samen (zoals 
al vaak gebeurt), door over fase 3 geen bestuurlijk 
besluit te laten nemen.

 ´ Houd besluitvorming over fase 1 eenvoudig: laat 
het principebesluit nemen door wethouder, tenzij 
opgave portefeuilleoverstijgend is of de maat-
schappelijke impact heel groot is. 

 ´ Sta stil bij de marktbenadering: is het nodig om 
een gedetailleerd ontwerp en bestek te maken, of 
kan een grotere verantwoordelijkheid bij de markt 
worden gelegd?

 ´ Pas alleen in fase 2 de formele inspraak toe en 
gebruik in de andere fasen een andere (lichtere) 
vorm van participatie. Bedenk bovendien goed 
wat de afbakening is van de participatie: over wel-
ke vragen kan mee meedenken en waarover niet?

 ´ Ambtelijk proces: betrek partners en collega’s bij 
de hoofdlijnen van een document of voordracht, 
alvorens te gaan schrijven en detailleren. 

Omgevingswet	en	bestuurlijk	stelsel
In maart 2018 is het nieuwe bestuurlijk stelsel in wer-
king getreden. In 2021 treedt de nieuwe Omgevings-
wet in werking en tot die tijd bereidt de gemeente zich 
voor op die samenvoeging van ruimtelijke wetgeving. 
Omgevingswet en nieuw stelsel hebben twee grote 
overeenkomsten: beide leggen nadruk op gebieds-
gericht werken en geven de voorkeur aan samenwer-
king met omgeving (bewoners, bedrijven, gebieden, 
belanghebbenden) boven raadpleging of inspraak. 
Formele inspraak blijft bestaan, maar de ambitie is om 
samen met de betrokkenen in de omgeving te kijken 
naar het probleem en mogelijke oplossing. Of nog ac-
tiever: bewoners, bedrijven en andere partijen te hel-
pen om samen tot voorstellen te komen. De overheid 
verlaat dan haar klassieke rol waarbij zij alles uitdenkt 
en vervolgens anderen vraagt wat ze van haar nieuwe 
plan vinden. 

Om in de geest van het nieuwe bestuurlijk stelsel en 
de Omgevingswet te werken, is het raadzaam om te 
investeren in de eerste twee fasen van het planvor-
mingsproces. In deze fasen wordt gekeken naar het 
probleem en worden oplossingsvarianten verkend. 
Daarmee zijn het typisch de fasen waar de lokale ken-
nis, energie en betrokkenheid van het stadsdeel en 
haar bewoners tot hun recht komen. Het betrekken 
van lokale kennis, het organiseren van bijeenkomsten, 
de samenwerking met het stadsdeel: het kost van-
zelfsprekend allemaal tijd. Als het leidt tot een goed 
doordachte oplossing en draagvlak bij partners, kan 
het in uitwerking en uitvoering juist veel winst ople-
veren. In doorlooptijd, politiek draagvlak en tevre-
denheid van omgeving. In het grote schema met alle 
fasen is dit toegelicht: formele inspraak vindt plaats 
over fase 2, maar dit staat het al eerder betrekken van 
belanghebbenden niet in de weg! Hoe de omgeving 
wordt betrokken tijdens de planvorming wordt be-
schreven in het participatieplan van een project. 
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Handboek Inrichting Openbare ruimte  
We werken in Amsterdam aan een duurzame, func-
tionele en prettige openbare ruimte. Een openbare 
ruimte waar je prettig kunt lopen, spelen, ontspan-
nen, ontmoeten en je verplaatsen. Gemeente Am-
sterdam heeft daarvoor verschillende beleidspro-
ducten vastgesteld. Om al dat beleid toegankelijk 
te maken op een overzichtelijke en laagdrempelige 
manier, is een digitaal handboek voor de inrichting 
van de openbare ruimte opgesteld: het HIOR Am-
sterdam. Hierin is al het beleid voor de inrichting van 
de openbare ruimte eenvoudig terug te vinden. Een 
handig hulpmiddel voor professionals, Amsterdam-
mers en ondernemers. 

Http://hior.amsterdam.nl

Het HIOR Amsterdam is dus géén nieuw beleid, 
maar een online platform waarop het bestaande 
beleid voor de inrichting van de openbare ruimte 
integraal online te vinden is. In het HIOR Amsterdam 
vind je op één plek alle informatie vanuit beleidspro-
ducten. Je vindt er ook de relevante kaders en be-
leidsregels voor PBI-projecten, zoals de Visie Open-
bare Ruimte, het beleidskaders Verkeersnetten, de 
Leidraad van de Centrale Verkeerscommissie (CVC)  
en de Standaard voor het Amsterdamse Straatbeeld 
(Puccinimethode).  Het beleid is geordend aan de 
hand van zestien thema’s, zoals: voetganger, sport 
en spel, water en oevers, openbaar vervoer, parke-
ren en dergelijke. Door op thema te zoeken, of met 
een eigen zoekterm, vind je het antwoord op al je 
beleidsvragen
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Financiële onderbouwing3
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Het PBI en de Planning- en controlcyclus 
Het aanvragen van dekking voor de kosten, is een 
wezenlijk onderdeel van het opdrachtgeverschap en 
projectmanagement. Uitgangspunt is altijd dat de 
dekking voor vervolg beschikbaar moet zijn vooraf-
gaand aan de start van de eerstvolgende PBI-fase. 
Dat geldt voor de start van een project, maar even-
goed voorafgaand aan de contractering- en realisa-
tiefase. 

Een belangrijke gemeentelijke dekkingsbron voor 
infrastructurele projecten is het Stedelijk Mobiliteits-
fonds (SMF). Deze dekking wordt aangevraagd in 
het Meerjaren Investeringsprogramma Verkeer en 
Openbare Ruimte en belandt vervolgens, na ver-
schillende afwegingsmomenten, in de Voorjaarsno-
ta. De dekking wordt daarin voor het lopende en 
de daarop volgende vier jaar vastgesteld. Voor het 
lopende jaar geldt dat het alleen onbetwist nood-
zakelijke wijzingen in het lopende begrotingsjaar 
kunnen zijn. De bestedingen voor de volgende vier 
jaar worden vervolgens vastgelegd in de gemeente-
begroting. Deze werkwijze houdt in dat een SMF-bij-
drage veel eerder moet worden aangevraagd dan 
het moment dat de dekking daadwerkelijk wordt 
aangewend. Het verschil tussen het eerste aanvraag-
moment (december) en het moment van vaststelling 
in de begroting (november) bedraagt in de regel elf 
maanden. 

De werkwijze voor het aanvragen van andere ge-
meentelijke dekkingsbronnen is in grote lijnen het-
zelfde. De vastlegging van prioriteitsaanvragen, 
kredietreserveringen ten laste van de algemene 
middelen of bestedingsvoorstellen ten laste van be-
stemmingsreserves en/of voorzieningen geschiedt 

eveneens in de Voorjaarsnota en vervolgens door 
opname in de gemeentebegroting voor het volgen-
de jaar. Uitzondering is als een project of de eerste 
fasen van een project gedekt worden uit structurele 
budgetten. Dit is vooral het geval bij planfase 1. De 
dekking wordt dan meestal gevonden in gebieds-, 
beleids- of opdrachtgeversbudgetten. Er is dan 
geen specifieke, door de gemeenteraad vast te stel-
len, aanvraag voor dekking benodigd.

Budget- en kredietbesluiten
Met het verkrijgen van dekking kan de eerste planfa-
se (initiatief) en in de meeste gevallen ook de twee-
de (uitgangspunten) worden gestart. Er zijn dan mid-
delen in de gemeentebegroting gereserveerd en 
zolang er binnen dit kader qua tijd en kosten wordt 
gewerkt, is er geen aanvullende besluitvorming no-
dig. Vanaf fase drie is dat in de regel wel het geval. 
Met het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten 
als afronding van fase twee is de projectopgave in 
grote lijnen vastgelegd en is er ook een raming be-
schikbaar die bij deze opgave past. 

Deze wordt gedeeld met het bevoegde bestuurs-
orgaan zodat deze zijn rol vanuit het budgetrecht 
kan uitoefenen. Als onderdeel van de NvU wordt 
daarom een financieel besluit genomen om de ge-
reserveerde dekking te mogen aanwenden voor de 
uitwerking van de volgende planfasen. Hierin wordt 
een doorkijk gegeven naar de kosten van het hele 
project en zo mogelijk ook naar de daaropvolgen-
de beheerkosten. In het financieel besluit over de 
volgende planfasen worden ook alle bijdragen van 
niet-gemeentelijke partijen betrokken en wordt 
eveneens een bestedingsritme aangegeven.  Wat 

voor de Nota van Uitgangspunten geldt, is even-
eens van toepassing op besluitvorming bij de afron-
ding van de ontwerpfase. De gereserveerde dekking 
wordt dan bij uitvoerings- en kredietbesluit  (of bud-
getbesluit) vrijgegeven voor besteding in fase vijf 
(contractering en realisatie). Daarbij gelden in Am-
sterdam de volgende spelregels:  

 ´ Een “krediet” is een financiële machtiging tot 
het doen van uitgaven voor alle projectkosten 
zoals in het kredietbesluit omschreven. In de 
dekking van het krediet zijn alle bronnen, inclu-
sief eventuele dekking van derden, opgenomen.

 ´ Een “netto investering” is de eigen bijdrage van 
de gemeente Amsterdam  gedekt vanuit reser-
ves zoals het Stedelijk Mobiliteitsfonds en/of de 
Algemene Middelen (bron: beleidsnota Active-
ren, waarderen en afschrijven, Amsterdam 2017).

 ´ De ondergrens voor een investeringskrediet met 
een maatschappelijk nut gedekt vanuit een bij-
drage van Amsterdam is € 5 miljoen. 

 ´ Onder € 5 miljoen wordt een financiële aanvraag 
bij een PBI-fasebesluit “budget” genoemd en 
wordt er over het bedrag niet afgeschreven.

 ´ Bij projecten met een maatschappelijk nut en 
een investering van meer dan € 10 miljoen wordt 
in de regel een MKBA uitgevoerd.

 ´ De Regeling Risicovolle Projecten treedt –als 
vuistregel en gecombineerd met aspecten als 
complex en risicovol- in werking bij projecten 
met een omvang boven de € 20 miljoen. 



20

In hoofdstuk negen van deze actualisatie worden de 
regels van Amsterdam vertaald in een stroomsche-
ma met verschillende varianten waarin is aangegeven 
welk bestuurlijk orgaan  bevoegd is tot het nemen 
van financiële besluiten.   

Relatie tussen gemeente en Vervoerregio Amster-
dam

De Vervoerregio Amsterdam (VRA) werkt samen met 
gemeenten in de regio aan het verbeteren van het 
mobiliteitssysteem. VRA werkt bijvoorbeeld mee aan 
de aanleg van nieuwe infrastructuur, maatregelen 
voor beter benutten, verkeersveiligheid en informa-
tievoorziening. De VRA hanteert hierbij een eigen 
projectfasering van initiatief tot en met beheer. Be-
stuurlijke beslismomenten worden zoveel mogelijk 
afgestemd op de besluiten van de wegbeheerder 
op basis van dezelfde beslisinformatie. Projecten en 
maatregelen die een bijdrage leveren aan de be-
leidsdoelen van de Vervoerregio kunnen uiteindelijk 
in aanmerking komen voor een financiële bijdrage uit 
de  BDU (brede doeluitkering). Er is wel altijd sprake 
van cofinanciering waarbij de Vervoerregio projecten 
dus nooit volledig vergoedt. De hoogte van de bij-
drage wordt bepaald op basis van vaste referentie-
bedragen of op basis van maatwerkafspraken over 
belang en bijdrage. 

In de bestuurlijke besluitvorming dient bij dekking 
van de kosten aangegeven te worden of de bijdrage 
van de VRA indicatief, op basis van een reservering 
of op basis van een (concept) beschikking bepaald 
is. Ook moet aangegeven worden of het een vaste 

(‘lump sum’) bijdrage wordt of een bijdrage met afre-
kening op basis van werkelijke kosten. Feit is dat de 
definitieve beschikking van de VRA wordt afgegeven 
na bestuurlijke besluitvorming door de gemeente. 
Dus volledige zekerheid vooraf kan niet worden ge-
geven. De bestuurlijke beslismomenten met financië-
le reserveringen door VRA en ambtelijke afstemming 
over de onderbouwing van de mogelijke bijdrage, 
bieden doorgaans voldoende zekerheid voor finan-
ciële dekking. 

De Vervoerregio geeft een beschikking af als het ri-
sicoprofiel voldoende is ingeperkt op basis van een 
raming en definitief ontwerp of, in het geval van een 
geïntegreerd contract, op basis van het aanbeste-
dingsresultaat.
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Het vernieuwde PBI4



1. INITIATIEF

Analyse en afbakening van het 
probleem, toets aan bestaand beleid  
en eerste verkenning van oplossings-
richting

2. UITGANGSPUNTEN

Nadere uitwerking van idee in een 
aantal hoofdlĳnen en uitgangspunten. 
Meerdere varianten met voor- en 
nadelen en eerste inschatting 
haalbaarheid en effect op kosten van 
aanleg en beheer. Dit alles  om te 
komen tot voorkeursoplossing.   

3. DEFINITIE

Van uitgangspunten naar duidelĳke 
geformuleerde oplossing (eisen). 
Nader onderzoek naar (technische) 
haalbaarheid.

4. ONTWERP

Detaillering van oplossing: ontwerp, 
raming, risicoanalyse, beheerplan en 
verkrĳgen van uitvoeringsmiddelen. 

5. CONTRACT 
EN 

REALISATIE

Aanbeste-
ding, 
gunning, 
contractere-
ring en 
uitvoering

BEHEER

In beheer- 
name van het 
project door 
(asset)eige-
naar. 

Principebesluit Voorkeursbesluit Definitiebesluit Uitvoerings- en kredietbesluit Overdrachtsbesluit

Start van participatie : in kaart 
brengen van wensen vanuit omgeving 

Formele inspraak bewoners en 
belanghebbenden

Stadsdelen/gebieden worden 
betrokken bĳ probleemanalyse. 

Werken-In-Openbare Ruimte-intake, 
ten behoeve van WIOR-vergunning en 
stedelĳke programmering. 

Formele consultatie stadsdelen. 

NvU bespreken in Centrale Verkeers-
commissie (CVC) en Werkgroep 
Verkeerslichten Amsterdam (WVA) 

Wethouder Verkeer neemt een 
principebesluit op basis van een 
startnotitie  

De gemeenteraad neemt een 
voorkeursbesluit aan de hand van de 
Nota van Uitgangspunten 

Formele inspraak in principe afgerond. 
Overleg met en communicatie aan 
omgeving.

WIOR-vooroverleg, ten behoeve van 
afgifte vergunning in volgende fase. 

Bĳ werk aan metro- of tramnet: 
behandeling in safetyboard.  

De ambtelĳk opdrachtgever stelt het 
Programma van Eisen vast. Bĳ 
uitzondering bestuurlĳk bekrachtigd 
met een definitiebesluit van het 
college.  

De gemeenteraad neemt een uitvoerings- en 
kredietbesluit op basis van (onder meer) een 
ontwerp, raming van uitvoerings- en 
beheerkosten, beheerplan en risicoanalyse.

Formele inspraak in principe afgerond. 
Overleg met en communicatie aan 
omgeving.

Overleg met stadsdeel over uiteinde-
lĳk ontwerp

Ontwerp wordt besproken in CVC en 
WVA
BLVC-plan (bereikbaarheid, leefbaar-
heid, veiligheid en communicatie) 
wordt besproken in Werkgroep Werk 
in Uitvoering (WWU) 
 

De (ambtelĳke) 
eigenaar van de 
asset neemt een 
overdrachtsbe-
sluit waarmee 
opgeleverd 
resultaat  in 
beheer wordt 
genomen.
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Op	de	volgende	pagina	staan	nadere	details,	varianten	en	uitzonderingen
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# Fase Besluit Belangrijkste producten  Belangrijkste 
adviescommissies 

Inspraak (bevolking en 
belanghebbenden) 

Consultatie (stadsdelen) Besluitvorming  

1 Initiatief 
 
Analyse en 
afbakening van het 
probleem, toets aan 
bestaand beleid en 
eerste verkenning 
van 
oplossingsrichting 
 

Principebesluit • Startnotitie  
• Plan van aanpak voor 

vervolg  
 

 

Werken-In-Openbare Ruimte-
intake, als eerste stap richting 
WIOR-vergunning en voor 
stedelijke programmering.  
 

Nee 
 
Wel is het in deze fase heel nuttig om 
bewoners en andere belanghebbenden 
te betrekken. Of zelfs al actief met hen 
samen te werken aan 
probleembeschrijving en 
oplossingsrichtingen. 
  

Nee  
 
Geen formele consultatie van 
DB/Stadsdeelcommissie. Wél is 
het juist in deze fase van 
probleemanalyse en 
informatieverzameling heel 
belangrijk om samen te werken 
met het stadsdeel (gebiedsteams). 
De medewerkers van het 
stadsdeel en de 
stadsdeelcommissie hebben deze 
lokale kennis.  
 

Vaststelling door wethouder.  
 
Bij uitzondering (grote projecten, met hoge voorziene 
maatschappelijke impact) ter kennisname of 
besluitvorming naar college. Bij besluitvorming door 
college, ontvangt de commissie dit besluit ter 
kennisname.   
 

2 Uitgangspunten 
 
Nadere uitwerking 
van idee in een 
aantal hoofdlijnen/ 
uitgangspunten. 
Meerdere varianten 
met voor- en nadelen 
en eerste inschatting 
haalbaarheid en 
effect op kosten van 
aanleg en beheer. Dit 
alles  om te komen 
tot voorkeursvariant.    
 

Voorkeursbesluit  
 
 

• Nota van Uitgangspunten 
• Voorbereidingsbudget tot 

en met volgende 
besluitvorming en raming 
totale investerings- en 
instandhoudingskosten 

• Participatieplan 
• Risicoanalyse 
• Ontwerpverkenning  
• Bij railprojecten: 

projectovereenkomst met 
MET.  

 

De NvU wordt geagendeerd in 
de Centrale 
Verkeerscommissie (CVC). 
Indien er verkeerslichten zijn, 
dan eerst in de Werkgroep 
Verkeerslichten Amsterdam 
(WVA) 
 
 
 

Ja, wel formele inspraak:  
 
Uitgangspuntenfase (met NvU) is de 
meest geschikte voor inspraak. Het gaat 
om de afbakening (scope-bepaling) en 
belangrijkste uitgangspunten van het 
project. Deze worden in vervolgfasen 
nader uitgewerkt.  
 

Ja, wel formele consultatie.  
 
Net als voor inspraak, geldt dat de 
NvU de meest geschikte is voor 
consultatie. Het college 
consulteert het Dagelijks bestuur 
(DB) van het betreffende 
stadsdeel. Het DB zal op haar 
beurt advies vragen aan de 
stadsdeelcommissie en dit 
meenemen in de 
consultatiereactie aan college.   
 
   

Vaststelling door gemeenteraad, na inspraak.  
 
NB: besluitvormingsproces dat hierbij hoort: 
• College geeft vrij voor inspraak en consultatie,  
• Dan vindt inspraak bevolking en consultatie DB’s 

stadsdelen plaats.  
• Vervolgens besluitvorming (via staf) in college, 

commissie en raad.   
 
Voorbereidingsbudget door het college van B&W 
 

3 Definitie 
 
Van uitgangspunten 
naar duidelijke 
geformuleerde 
oplossing (eisen). 
Nader onderzoek 
naar (technische) 
haalbaarheid. 
 

Definitiebesluit  • Integraal Programma van 
Eisen 

• Resultaten van onderzoek 
naar haalbaarheid van de 
oplossing: functioneel, 
duurzaamheid, 
klimaatbestendigheid, 
techniek, ondergrond, 
beheerkosten etc. 

• Schetsontwerp  

Op basis van onder meer het 
Ontwerp en het Wens tracé́ 
van de ondergrond, wordt 
WIOR- vooroverleg gevoerd, 
voor advies over 
BLVC- maatregelen, ten 
behoeve van afgifte 
vergunning in volgende fase. 
 
Bij werk aan railinfra: 
behandeling van 
informatiedossier in 
Safetyboard bij MET.  

Nee 
 
Uiteraard wel goede communicatie 
richting omgeving.  
 
Bij grote wijzigingen t.o.v. NvU is 
inspraak of participatie raadzaam.  

Nee  
 
Bij wijzigingen t.o.v. NvU is overleg 
met stadsdelen raadzaam. Dat kan 
eventueel in de vorm van formele 
consultatie.   

Vaststelling door de ambtelijk opdrachtgever. Van 
oudsher gebeurde dit door het college maar omdat het 
om een detaillering van de bestuurlijk vastgestelde NvU 
gaat, heeft een bestuurlijk besluit over het Programma 
van Eisen weinig meerwaarde.  
 
Bij grote wijzigingen ten opzichte van de NvU, is wel een  
bestuurlijk besluit (college c.q. raad) benodigd.  
 
Fase 3 en 4 worden in de praktijk al vaak gecombineerd, 
zodat over deze definitiefase geen bestuurlijke 
besluitvorming plaatsvindt. In dat geval nemen college 
en raad bij het uitvoerings- en kredietbesluit (4) kennis 
van de verschillende onderzoeksresultaten.  
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# Fase Besluit Belangrijkste producten Belangrijkste 
adviescommissies 

Inspraak (bevolking en 
belanghebbenden) 

Consultatie (stadsdelen) Besluitvorming 

4 Ontwerp 

Detaillering van 
oplossing: ontwerp, 
raming, 
risicoanalyse, 
beheerplan en 
verkrijgen van 
uitvoeringsmiddelen. 

Uitvoerings- en 
kredietbesluit 

• Voorlopig Ontwerp (VO)
en/of Definitief Ontwerp 
(DO) 

• Investerings- en
Instandhoudingsraming (in 
de regel P50) 

• Sluitend dekkingsplan
• Risicoanalyse
• BLVC-plan
• WIOR-vergunning

VO en/of DO worden 
geagendeerd in de CVC. Indien 
nodig eerst in de WVA. 

Het BLVC-plan of BLVC-kader 
wordt besproken in de 
Werkgroep Werk in Uitvoering 
(WWU) 

Bij werk aan metro of tram, 
voert Metro en Tram toets uit 
op ontwerp. 

Nee. Uiteraard wel goede communicatie 
richting omgeving.  

Bij grote wijzigingen t.o.v. NvU of 
definitiebesluit is inspraak of participatie 
raadzaam. 

Nee 

Bij grote wijzigingen t.o.v. NvU of 
definitiebesluit is overleg met 
stadsdelen raadzaam. Dat kan 
eventueel in de vorm van formele 
consultatie. 

Vaststellen VO of DO door het college van B&W en 
beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet door 
gemeenteraad.  

Zoals hierboven staat worden fase drie en vier vaak 
gecombineerd in ontwerpfase. Bij een geïntegreerd 
contract, wordt meestal geen Definitief Ontwerp (DO) 
gemaakt, maar bijvoorbeeld alleen een VO+ of een set 
functionele eisen.  

5 Contractering en 
realisatie 

Aanbesteding, 
gunning, 
contracterering 
en uitvoering 

Gunningsbesluit en 
overeenkomst 

Overdrachtsbesluit 

• Aanbestedingsdocumenten
• Conceptcontract
• Gunningsbesluit en

overeenkomst 
• Proces-verbaal van

oplevering 
• Overdrachtsbesluit
• Déchargebesluit

Bij een geïntegreerd contract, 
stelt de gemeente enkel een 
BLVC-kader op, dat door de 
aannemer wordt uitgewerkt 
tot BLVC-plan. Dit plan moet 
dan nog besproken worden in 
de WWU. 

Inkoopplan wordt behandeld 
in de Tenderboard Fysiek. 

Gunningsbesluit en overeenkomst: Directeur V&OR of 
MET ondertekent (in het geval van V&OR: na 
akkoord lead buyer) het gunningsbesluit met 
voornemen tot gunning aan partij X. Na 20-dagen 
‘stand-still’ termijn, zal de directeur (tot bedrag van 
€ 5 mln., of hoger indien specifiek mandaat is 
afgegeven) danwel college besluiten tot het sluiten 
van de overeenkomst tot uitvoering van het werk 
met de aannemer.   

Overdrachtsbesluit: opdrachtgever van het project en de 
asseteigenaar nemen samen een overdrachtsbesluit, 
waarmee de laatste de verantwoordelijkheid voor het 
beheer van de asset accepteert en daarmee overneemt 
van de projectmanager die het project heeft afgerond.  

Deze fase kent geen bestuurlijke besluiten.  Wethouder 
kan natuurlijk altijd de commissie op de hoogte brengen 
van vorderingen of geslaagde afronding via een brief of 
voortgangsrapportage.  

Beheer 

Asset in beheer 

Na in beheer name van 
opgeleverd project, maakt het 
onderdeel uit van de reguliere 
cyclus assetmanagement met 
bijbehorende producten en 
werkzaamheden. 



26

Herinrichting, 
Vervanging of 
Groot Onderhoud

5
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Herinrichting
Het PBI is ontworpen om het proces van totstand-
koming, afstemming, besluitvorming en uitvoering 
van infrastructuurprojecten te structureren. Het is in 
de eerste plaats bedoeld voor projecten waarbij een 
straat, plein, brug, kade of tunnel wordt aangelegd of 
volledig wordt heringericht (in de begroting: stad ver-
beteren en stad maken). Hierbij verandert de functio-
naliteit van de straat of het gebied, worden bewoners 
en belanghebbenden formeel betrokken bij de tot-
standkoming en stelt de gemeenteraad de hoofdlijnen 
(uitgangspunten) van het project vast. In het schema 
in het hoofdstuk hiervoor lees je welke fasen worden 
doorlopen. Er is altijd ruimte voor maatwerk: als de 
impact (investeringskosten, risico’s, gevolgen voor ge-
bruikers) beperkt zijn, dan kan ook gekozen worden 
voor het doorlopen van minder planfasen. Een voor-
beeld hiervan is dat bij een moderne marktbenadering 
meer verantwoordelijkheid bij de markt wordt belegd 
en de gemeente niet alle producten uit de definitiefa-
se en/of de ontwerpfase uitwerkt.  Zo ligt, bij een deel 
van de projecten die voor stadsdelen worden uitge-
voerd, de nadruk op het opstellen van een Nota van 
Uitgangspunten, om vervolgens over te gaan tot een 
uitvoeringsbesluit.  

Vervanging
Wat in de praktijk veel vaker voorkomt, is dat er delen 
van een straat, brug of kade worden vervangen (in de 
begroting: ‘stad zijn’). Bij goed beheer en onderhoud 
van de openbare ruimte en assets wordt naast het da-
gelijks onderhoud geïnvesteerd in het vervangen van 
onderdelen als de technische levensduur is verstreken. 
Zo zal eens in de tien á vijftien jaar het asfalt van een 
rijbaan moeten worden vervangen. Dit soort investe-
ringen kent ook een projectmatige aanpak. De maat-
schappelijke impact is echter veel kleiner omdat de 
functionaliteit niet of nauwelijks verandert, de uitvoe-
ring over het algemeen sneller gaat en voor minder 
overlast zorgt. Bovendien zijn de kosten beperkter. De 
besluitvorming hier is ook veel eenvoudiger en loopt 
grotendeels via de gemeentebegroting: na het reser-
veren van middelen in de begroting worden dan vaak 
nog maar één of twee fasen doorlopen. Soms wordt 
alleen nog een uitvoeringsbesluit genomen en vaak 
wordt dat voorafgegaan door een (beperkte) Nota van 
Uitgangspunten. Bovendien is de ambitie om dit soort 
projecten onder te brengen in één programma voor 
(onderhoud van) infrastructurele assets openbare ruim-
te, waardoor de besluitvorming over individuele ver-
vangingsprojecten grotendeels vervalt. Het PBI vormt 
dan wel de leidraad voor de projectfasering, maar 
slechts in beperkte mate voor het besluitvormingspro-
ces.      

Groot onderhoud
Bij groot onderhoud is de ingreep kleiner dan bij een 
volledige vervanging en de inrichting wijzigt niet. Het 
groot onderhoud is een instandhoudingsmaatregel 
waarbij bijvoorbeeld een deel van het asfalt wordt ver-
vangen en niet de hele ruimte tussen de gevels.  Er 
vindt vrijwel nooit besluitvorming plaats over individu-
ele projecten, maar enkel over het onderhoudsniveau 
en het budget daarvoor in de begroting. Er is wel spra-
ke van een planmatige aanpak (assetmanagement) 
maar niet zozeer van het besluitvormingsproces PBI.  
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Voorbeeld besluitvorming bij het verkorte PBI-proces 

1. INITIATIEF

Analyse en afbakening van 
het probleem, toets aan 
bestaand beleid  en eerste 
verkenning van oplossings-
richting

2. UITGANGSPUNTEN

Nadere uitwerking van idee 
in een aantal hoofdlĳnen en 
uitgangspunten. Meerdere 
varianten met voor- en 
nadelen en eerste in
schatting haalbaarheid en 
effect op kosten van aanleg 
en beheer. Dit alles om te 
komen tot voorkeurs-
oplossing.  

3. DEFINITIE

Van uitgangspunten naar 
duidelĳke geformuleerde 
oplossing (eisen). Nader 
onderzoek naar (technische) 
haalbaarheid.

4. ONTWERP

Detaillering van oplossing: 
ontwerp, raming, 
risicoanalyse, beheerplan 
en verkrĳgen van 
uitvoeringsmiddelen. 

5. CONTRACTERING
EN REALISATIE

Project in uitvoering: 
aanbestedingsdocumenten, 
gunning, toezicht op 
uitvoering en procesverbaal 
van oplevering. 

BEHEERFASE

Het opgeleverde object 
(straat, plein, burg,kade) 
wordt in beheer genomen 
en is daarmee onderdeel 
van de assetmanagement 
cyclus.

Principebesluit UitvoeringsbesluitDefinitiebesluit

Begrotingcyclus Voorkeursbesluit

Vastleggen scope 
en 

dekking in begroting 
door gemeenteraad 

Evt: DB Stadsdeel
 of college 
een korte 

nota van uitgangspunten 
laten vaststellen  

Uitwerken ontwerp
 om vervolgens een 

uitvoerings- en budgetbesluit 
te laten nemen 

door college of DB
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Opdrachtgeverschap	bij	de	verschillende	soorten	
projecten.	

Hiernaast zijn de verschillen tussen herinrichting, 
vervanging en groot onderhoud toegelicht. Hieron-
der is weergegeven wie bestuurlijk en ambtelijk op-
drachtgever is en hoe de besluitvorming verloopt, 
rekening houdend met de bevoegdhedenverde-
ling tussen (centrale) stad en stadsdelen. Op het  
moment van schrijven van deze actualisatie (begin 
2019) wordt er gewerkt aan het verbeteren van de 
huidige financiële systematiek voor beheer. Onder-
deel hiervan is het creëren van een programma en 
nieuwe financiële systematiek voor het onderhoud 
van infrastructurele assets. Daarmee zal de besluit-
vorming over individuele projecten voor vervan-
ging en groot onderhoud grotendeels vervallen ten 
gunste van overkoepelende programma’s en ‘cate-
gorie-plannen’ (zoals groen en verhardingen). Dat 
scheelt een hoop bestuurlijke drukte en doorloop-
tijd en leidt tot dit schema van verantwoordelijkhe-
den en besluitvormingsproces: 

figuur 1. Besluitvormingsdiagram

Een weg/plein/brug moet 
worden aangepakt 

Betreft het een herinrichting?

Plusnet auto/tram,
complex project en/of 

netto investeringsbijdrage
A’dam boven € 5 mln

Herinrichting: aanpassing inrichting, 
functionaliteit en/of andere wensen

Groot onderhoud en vervanging 

Bestuurlijk OG:
College

Ambtelijk OG:
V&OR/MET,

 Opdrachtgevers

Bestuurlijk
Besluitvormingsproces:

PBI

Bestuurlijk OG:
DB Stadsdeel 

(na toekenning middelen 
door college/raad)

Ambtelijk OG:
V&OR/MET,

 Opdrachtgevers

Bestuurlijk
Besluitvormingsproces:

PBI (evt. verkort)

Bestuurlijk OG:
College 

(na afstemming stadsdelen
 en toekenning middelen door raad) 

Ambtelijk OG:
V&OR, Stedelijk Beheer

MET, Eigendom en Beheer

Bestuurlijk
Besluitvormingsproces:

Raadsbesluit 
over het programma als geheel. 
Niet over individuele projecten. 

Stedelijke 
herinrichting

Stadsdeel-
herinrichting

Stedelijk onderhoudsprogramma
Infrastructurele assets

Nee

Ja

Ja Nee
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6 Voorbeelden
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De praktijk laat zich zelden in een format persen.  
Zoals in de inleiding van deze handleiding al stond, 
is het altijd zinvol om aan het begin van een project 
stil te staan bij het proces. Hier een paar voorbeel-
den van projecten en de keuzes die zijn gemaakt. 

Entree Centraal Station - 
Moderne marktbenadering 

De Entree is het project waarbij het hele gebied aan 
de stadkant van het centraal station wordt herin-
gericht, inclusief ondergrondse fietsenstalling. Er 
is voor gekozen om op een andere manier met de 
markt om te gaan. Er is een geïntegreerd contract 

opgesteld waarin nog een uitwerkingsopdracht aan 
de aannemer zat. Daarvoor is de raad gevraagd een 
uitvoeringsbesluit te nemen, op basis van een voor-
lopig ontwerp en een aantal functionele (niet volle-
dig uitgewerkte) eisen. Na het kredietbesluit door 
de raad (2016) heeft de contractering plaatsgevon-
den en is de aannemer aan de slag gegaan met de 
technische vertaling van het ontwerp en de gestelde 
eisen.

Kortom: een uitvoering en kredietbesluit geno-
men op basis van een kleiner aantal producten en 
beperkte detaillering. Het voordeel hiervan is dat 
bestuur en raad besluiten over de hoofdlijnen van 

de herinrichting en dat de uitvoerende partij zelf 
het definitief ontwerp heeft gemaakt. Bij een vorm 
van samenwerking waarbij de aannemer nog een 
grote uitwerkingsopgave krijgt, kunnen er na het  
uitvoeringsbesluit nog wel wijzigingen zijn die  
impact hebben op kosten en planning. Het is zaak 
om in het uitvoerings- en kredietbesluit dat aan de 
raad wordt voorgelegd, duidelijk te communiceren 
over de gekozen contractvorm: waarom is ervoor 
gekozen en wat zijn de voordelen en eventuele  
risico’s. 
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Nieuwezijds Voorburgwal – veel energie gestoken in 
een integrale visie, voorafgaand aan het (verkeers)ont-
werp

Stadsdeel Centrum begon in 2015 met plannen voor (de 
herinrichting van) de Nieuwezijds Voorburgwal. Dit is niet 
gedaan door alleen het opstellen van een startnotitie 
(pbi-fase 1) met een verkeerskundige probleemanalyse. 
Vanuit de gebiedsgerichte aanpak van het stadsdeel  is 
er veel breder gekeken naar de straat en directe omge-
ving en is vervolgens een ruimtelijk economische visie ge-
maakt (de zogenaamde programmatische visie). De vraag 
die samen met bewoners en belanghebbenden is beant-
woord is: ‘wat voor straat willen we hier eigenlijk hebben’ 
en welke functies, inrichtingsprincipes en verkeerskundige 
uitgangspunten horen daarbij? De programmatische visie 
is opgesteld op initiatief van het stadsdeel en bekrachtigd 
door het college van B&W. Daarmee is het een door de 
stad gedragen visie geworden. 

 

De visie is vervolgens uitgewerkt in Nota’s van Uitgangs-
punten (pbi fase 2) voor het noordelijke en zuidelijke deel 
van de straat. Door bewoners, ondernemers en andere be-
langhebbenden vroeg te betrekken en al op een abstracter 
niveau dan de uitgangspuntenfase, is er een basis waarop 
het project verder kan bouwen. Door het goede proces 
met de omgeving, kan de gemeente ook goed uitleggen 
waarom bepaalde uitgangspunten wel en andere niet zijn 
overgenomen. 
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Westtangent – een uitvoerings- en kredietbesluit 
op basis van een (zeer gedetailleerde) NvU

Project HOVWesttangent bouwt de infrastruc-
tuur voor een snelle busverbinding tussen Amster-
dam Sloterdijk en Schiphol, langs Plein 40-45, Os-
dorpplein en Belgiëplein. Fase 1 van dit project is 
uitgevoerd door Stadsregio Amsterdam (nu Vervoer-
regio), GVB en DIVV (nu V&OR) en eindigde met de 
constatering dat er in het westen van Amsterdam 
een snelle OV-verbinding nodig is. Vervolgens zijn 
door de beleidsafdeling van DIVV veertien Nota’s 
van Uitgangspunten (NvU’s) opgesteld voor 14 deel-
trajecten op Amsterdams grondgebied. Ook is een 
drietal tracévarianten voor de gehele verbinding uit-
getekend. 

Begin 2015 is het project overgedragen van de be-
leidsafdeling naar een ambtelijk opdrachtgever bij 
V&OR en is een Integraal Projectmanagementteam 
(IPM-team) geformeerd bij het Ingenieursbureau. Dit 
team is een Nota van Uitgangspunten gaan opstel-
len, mede op basis van de verschillende deelpro-
ducten die er al lagen. Er is een klanteisspecificatie 
opgesteld waarin wettelijke vereisten en de eisen en 
wensen van verschillende betrokken partijen zijn sa-
mengevat. Van de drie tracés zijn er vervolgens twee 
afgevallen. Op maatregelniveau (straatniveau) zijn 
binnen dat tracé nog verschillende subvarianten ge-
maakt en afgewogen. Dit leidde tot een goed gedo-
cumenteerde, vrij gedetailleerde Nota van Uitgangs-
punten voor de 23 maatregelen op de 9 km lange 
route, die in de inspraak is gebracht. In een thema-
bijeenkomst is het plan toegelicht voor de deelraad 
van Nieuw West en gemeenteraadsleden. 

De periode van inspraak en consultatie heeft tot bij-
zonder veel en ook zeer gedetailleerde reacties ge-
leid. De reacties zijn vervolgens ook tot in detail be-
antwoord en hebben tot veel wijzigingen in de NvU 
geleid. Ondertussen heeft het projectteam tijdens 
de inspraakperiode ook doorgewerkt aan de nadere 
onderzoeken uit de volgende planfase (3 – definitie). 

Het feit dat tijdens dit proces ‘over elke stoeptegel 
discussie is geweest’, had twee gevolgen: ten eerste 
was een geïntegreerd contract met uitwerkingsvrij-
heid voor de aannemer geen optie meer. Alles was 
immers al gedetailleerd uitgewerkt door projectteam 
en ontwerpers. En daarnaast dat het detailniveau van 
ontwerp en onderzoekresultaten een klassieke NvU 
eigenlijk ver ontsteeg. Dit detailniveau maakte het 
mogelijk om de gemeenteraad op dat moment al 
een uitvoerings- en kredietbesluit te laten nemen, 
op basis van enkel een Nota van Uitgangspunten die 
vergezeld werd van DO’s van meerdere maatregelen 
en VO’s van de overige maatregelen. 
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Definitiebesluit metrostation Sixhaven – een col-
legebesluit en grote samenhang met de gebieds-
ontwikkeling 

Halverwege 2017 is het voorkeursbesluit Sprong 
over het IJ genomen door de gemeenteraad, 
met een Nota van Uitgangspunten als een van de  
bijlagen. Hiermee is voor hele programma Sprong 
PBI-fase 2 afgesloten. Een van de maatregelen uit het  
voorkeursbesluit was het onderzoeken en voorberei-
den van een uitvoeringsbesluit voor de realisatie van 
het metrostation Sixhaven, vlak boven het IJ. 

Een projectteam bij Metro en Tram is aan de slag 
gegaan met de definitie (fase 3) die in het voorjaar 
van 2019 wordt afgerond. Deze fase is gebruikt voor 
de nodige onderzoeken maar ook om een aantal uit-
gangspunten uit de vorige fase te herijken.  

Tegelijkertijd met de planontwikkeling van het station 
wordt er gewerkt aan de gebiedsontwikkeling van de 
omgeving. Dit gebeurt aan de hand van de Plabe-
rum-systematiek en moet eind 2019 leiden tot een 
(fase 2-) besluit over hoe het gebied ontwikkeld gaat 
worden. De stationsontwikkeling loopt qua fasering 
dus een stuk voor op de gebiedsontwikkeling. Er is 
niet voor gekozen om dit gelijk te trekken omdat dit 
zou zorgen voor vertraging voor het station. Het ge-
volg is wel dat goede afstemming tussen maaiveld en 
station nog veel belangrijker is geworden. 

In de actualisatie van het PBI is beschreven dat het 
definitiebesluit, waarmee de definitiefase wordt af-
gesloten, in principe niet bestuurlijk wordt bekrach-
tigd. Bij Station Sixhaven wordt hier juist wel voor 
gekozen. Enerzijds omdat er een paar jaar zit tussen 

voorkeursbesluit (Sprong over het IJ) en uitvoerings-
besluit Sixhaven en het goed is om college en raad 
in de tussentijd te betrekken. Maar belangrijker: om-
dat de herijking van de uitgangspunten uit de vori-
ge fase en de onderzoeken die in de tussentijd zijn 
uitgevoerd, leiden tot een paar aanpassingen aan 
het project. Zo is gebleken dat het haalbaar en effi-
ciënt is om met smallere perrons te gaan werken dan 
eerder bedacht. Daarnaast zijn versnellingsmogelijk-
heden gevonden in de bouwfasering. Alleen al over 
de uitvoeringsplanning van zo’n omgevingsgevoelig 
project is het goed om het college een expliciet (en 
openbaar) besluit voor te leggen. Na het definitie-
besluit door het college wordt een uitvoerings- en 
kredietbesluit voorbereid dat aan de gemeenteraad 
zal worden voorgelegd. 
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7Besluiten 
(kern van bestuurlijke voordracht)
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Als hulp bij het opstellen van bestuurlijke voordrachten, staat hieronder voor elke 
PBI-fase een voorbeeld van het besluit. Het besluit staat bovenaan de voordracht 
voor wethouder, college of gemeenteraad en geeft aan waartoe wordt besloten of 
wat er wordt vastgesteld. Tegelijkertijd vormt zo’n besluit een inhoudelijke samen-
vatting van de stukken waarover besloten wordt. Verderop in de voordracht, bij de 
toelichting, wordt nader ingegaan op de details. Het opstellen van zo’n voordracht 
en een goed besluit kan lastig zijn. Ter inspiratie per fase een voorbeeldbesluit.  

Voorbeeld: het principebesluit (behorende bij de initiatieffase) 
Besluit door: wethouder 
Titel van het besluit: instemmen met het principebesluit herinrichting Voorbeeld-
straat tot autoluwe buurtstraat

Wethouder wordt gevraagd 

1. In te stemmen met het principebesluit om de Voorbeeldstraat in te richten als  
 autoluwe buurtstraat: 

 ´ De herinrichting komt voort uit het buurtinitiatief uit de Voorbeeldbuurt en 
wordt breed gedragen.  

 ´ De buurt kent relatief weinig speelgelegenheid en een hoge druk op de 
openbare ruimte. De inrichting als buurtstraat draagt bij aan een prettige en 
veiligere openbare ruimte. 

 ´ De herinrichting leidt niet tot verkeerskundige knelpunten: de straat wordt 
nu al beperkt gebruikt door autoverkeer en de beperkte parkeerdruk laat het 
toe om de parkeerplaatsen in de straat op te heffen

2. Opdracht te geven tot het uitwerken van het initiatiefbesluit tot een Nota van  
 Uitgangspunten (fase 2 PBI) 

3. Kennis te nemen van het vervolgtraject: 

 ´ De Nota van Uitgangspunten (NvU) wordt opgesteld in goed overleg met 
buurtbewoners en andere stakeholders

 ´ De NvU wordt in Q3 besproken in de staf Verkeer 

 ´ De NvU wordt vervolgens college vrijgegeven voor inspraak en consultatie. 
Na die periode wordt de Nota van Uitgangspunten aan de gemeenteraad 
ter vaststelling aangeboden, zodat de gemeenteraad aan de hand hiervan 
voor het voorkeursbesluit kan nemen. De volgende stap is een uitvoerings- 
en kredietbesluit door de gemeenteraad in Q4 van volgend jaar, waarna de 
uitvoering kan beginnen. 

4.   Kennis te nemen van de globale raming en dekking van de projectkosten

   en de te verwachten meerkosten van beheer, onderhoud en exploitatie, ten  
  opzichte van de huidige situatie.

 ´ De globale raming van de projectkosten is € 6 miljoen, met voorgenomen 
dekking uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds (4 miljoen) en een bijdrage van de 
Vervoerregio Amsterdam (€ 2 miljoen)

 ´ Gezien de toepassing van luxe natuursteen, stijgen de beheerkosten met € 
2.000 euro per jaar, met een voorgenomen dekking uit de stelpost areaalef-
fecten. 

 ´ Deze kosten worden nader uitgewerkt bij het kredietbesluit.
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Voorbeeld:	het	voorkeurs-	of	Nota	van	Uitgangspunten-besluit		(bij	uitgangs-
puntenfase)	

Vrijgave voor inspraak: 

Besluit door: college van burgemeester en wethouders (B&W) 

Titel van het besluit: vrijgeven voor inspraak van de Nota van Uitgangspunten 
voor herinrichting van de Voorbeeldweg 

Het college van Burgemeester en wethouders besluit: 
1. Kennis te nemen van de noodzaak om de Voorbeeldweg opnieuw in te   
 richten: 

 ´ Het wegdek van de rijweg en stoep is aan het einde van de levensduur en 
de tramrails moeten op korte termijn worden vervangen 

 ´ De Voorbeeldweg is verkeersonveilig, mede doordat de tram, auto en 
fiets hier geen eigen baan hebben.  

 ´ De grote stroom fietsers vraagt om een aanzienlijk breder fietspad. 

2. De Nota van Uitgangspunten voor de herinrichting van de Voorbeeldstraat   
 vrij te geven voor inspraak en consultatie van stadsdelen. De belangrijkste   
 punten zijn: 

 ´ In de straat worden (vrijliggende) fietspaden aangelegd. 

 ´ Er komt een vrijliggende tram/busbaan 

 ´ Een deel van het langsparkeren ten behoeve van de vrije tram/bus-
baan wordt opgeheven;

 ´ Het huidige busstation wordt opgeheven en vereenvoudigd terugge-
bracht samen met de tramhaltes in midden ligging;

 ´ Een gewijzigde voorrangssituatie wordt gerealiseerd waarbij verkeer 
in noord en zuid richting op het verkeersplein voorrang heeft ten koste 
van de west en oost richting.

3. Kennis te nemen van het vervolgtraject, waarbij de Nota van Uitgangs-
punten na de inspraakperiode rond november ter vaststelling wordt geagen-
deerd in college, commissie en raad leidend tot een voorkeursbesluit van de  
gemeenteraad. 

Na inspraak
Na inspraak legt het college de Nota van Uitgangspunten ter vaststelling voor 
aan de gemeenteraad en verstrekt zelf een voorbereidingsbudget. Bij (zeer) grote 
projecten, is er sprake van een voorbereidingskrediet, dat door de raad verstrekt 
moet worden.   

Besluit door: gemeenteraad. 

Titel van het besluit: instemmen met het voorkeursbesluit herinrichting van de 
Voorbeeldweg, op basis van de Nota van Uitgangspunten

De gemeenteraad van Amsterdam, gezien de voordracht van burgemeester 
en wethouders, besluit: 

1. Kennis te nemen van de noodzaak om de Voorbeeldweg opnieuw in te   
 richten: 

 ´ Het wegdek van de rijweg en stoep is aan het einde van de levensduur en 
de tramrails moeten op korte termijn worden vervangen 

 ´ De Voorbeeldweg is verkeersonveilig, mede doordat de tram, auto en 
fiets hier geen eigen baan hebben.  

 ´ De grote stroom fietsers vraagt om een veilig en breed fietspad. 

2. In te stemmen met het voorkeursbesluit herinrichting van de Voorbeeldweg 

 en het college te vragen de Nota van Uitgangspunten nader uit te werken   
 tot een uitvoeringsbesluit en een aan de raad voor te leggen kredietbesluit.  
 De belangrijkste punten van de NvU: 

 ´ In de straat worden (vrijliggende) fietspaden aangelegd. 

 ´ Er komt een vrijliggende tram/busbaan 

 ´ Een deel van het langsparkeren ten behoeve van de vrije tram/busbaan 
wordt opgeheven;

 ´ Het huidige busstation wordt opgeheven en vereenvoudigd terugge-
bracht samen met de tramhaltes in midden ligging;

 ´ Een gewijzigde voorrangssituatie wordt gerealiseerd waarbij verkeer in 
noord en zuid richting op het verkeersplein voorrang heeft ten koste van 
de west en oost richting.
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3. Kennis te nemen van de Nota van Beantwoording, waarin alle consultatie- en  
 inspraakreacties zijn opgenomen en beantwoord. De inspraak heeft tot de   
 volgende aanpassingen in de Nota geleid: 

 ´ Ter hoogte van de Tweede Voorbeelddwarsstraat wordt een extra zebra-
pad aangelegd om de grote stroom voetgangers een veilige oversteek te 
geven

 ´ Om de doorstroming op het hoofdnet auto te verbeteren, wordt een extra 
afslagvak aangelegd op het centrale kruispunt. 

4. Kennis te nemen van de globale raming en dekking van de projectkosten en  
 de te verwachten meerkosten van beheer, onderhoud en exploitatie, ten   
 op zichte van de huidige situatie.

 ´ De globale raming van de projectkosten is € 6 miljoen, met voorgenomen 
dekking uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds (4 miljoen) en een bijdrage van 
de Vervoerregio Amsterdam (€ 2 miljoen)

 ´ Gezien de toepassing van luxe natuursteen, stijgen de beheerkosten met 
€ 2.000 euro per jaar, met een voorgenomen dekking uit de stelpost are-
aaleffecten.

 ´ Deze kosten worden nader uitgewerkt bij het kredietbesluit

5. Kennis te nemen van het vervolgtraject van ontwerp, besluitvorming en   
 uitvoering (hier kan worden aangegeven welke fasen worden doorlopen,   
 welke besluiten de raad nog voorgelegd krijgt, of er juist wel of niet van een  
 moderne contractvorm gebruik wordt gemaakt, of de raad het Voorlopig   
 Ontwerp danwel Definitief Ontwerp voorgelegd krijgt etc .)

6. Kennis te nemen van het door het college beschikbaar gestelde   
 voorbereidingsbudget van x euro, te dekken uit … voor de periode tot en  
 met het uitvoeringsbesluit. 
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Wanneer neemt het college een definitiebesluit?

Nou, in de praktijk bijna nooit. 

Zoals in de schema’s ook staat, wordt de definitie 
fase meestal niet meer afgesloten met een bestuur-
lijk besluit. Meestal worden de producten wel op-
gesteld (en vastgesteld door de ambtelijk opdracht-
gever) maar worden deze in de besluitvorming 
meegenomen bij het uitvoeringsbesluit 

Bij een moderne marktbenadering – waarbij een 
groter deel van de oplossing en de nadere uitwer-
king van functionele eisen aan de marktpartij wordt 
gevraagd – geldt dit ook. Er wordt dan meestal wel 
een Programma van Eisen (PvE) opgesteld en een 
aantal van de producten uit de volgende fase, zoals 
een definitief ontwerp, juist niet. Er vindt dan ech-
ter geen bestuurlijke besluitvorming over het PvE 
plaats. Het PvE is dan een bijlage bij het uitvoerings- 
en kredietbesluit. 

Voorbeeld: het definitiebesluit  (bij definitiefase)  
In de praktijk vindt er meestal geen bestuurlijke vaststelling van deze fase-afslui-
ting plaats. Als daar wel voor wordt gekozen, dan kan onderstaande opzet worden 
gebruikt voor de collegevoordracht. 

Besluit door: college van burgemeester en wethouders (B&W) 

Titel van het besluit: vaststellen definitiebesluit Fietsoplossing Voorbeeldlaan

Het college van Burgemeester en wethouders besluit:

1. Kennis te nemen van de uitgevoerde onderzoeken, waaruit blijkt dat   
 uitvoering van het project haalbaar is: 

 ´ Bodemonderzoek laat zien dat de aanleg van een fietsenstalling met 
twee verdiepingen gerealiseerd kan worden, mits niet onder de tramrails 
wordt gegraven. 

 ´ Er is nader onderzoek naar kabels en leidingen nodig, maar een eerste 
onderzoek leidt tot de verwachting dat er geen grote knelpunten zijn. 

2. In te stemmen met de uitwerking van de Nota van Uitgangspunten    
 Fietsoplossing Voorbeeldlaan in bijgaand Programma van Eisen, met als   
 belangrijkste punten: 

 ´ De capaciteit van de fietsenstalling is (minstens) 1.100 fietsen

 ´ Binnen die capaciteit is ruimte voor 200 speciale fietsen (bakfietsen e.a.)

 ´ De ondergrondse stalling krijgt één ingang met hellingbaan en geen 
aparte lift, gezien de beperkte ruimte. 

 ´ Er komt een hellingbaan met een maximale stijghoek van x graden. 

 ´ De hellingbaan is geschikt voor mindervaliden. 

 ´ Bovengronds is binnen belijning plaats voor 100 fietsen voor kort-stallen. 
Dit gebeurt in de Zuidoost-hoek, nabij de winkels. 

3. Kennis te nemen van de kosten voor uitvoering van de volgende planfase,   
 de totale investeringskosten en het globale dekkingsvoorstel voor de   
 realisatie: in de begroting van xxxx is een reservering opgenomen van   
 € xx voor …
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Voorbeeld: het uitvoerings- en kredietbesluit  (bij ontwerpfase)  

Met het vaststellen van het uitvoeringsbesluit en het verstrekken van het krediet, 
wordt de besluitvorming afgerond en start de fase van uitvoering. Het uitvoe-
rings- en kredietbesluit is daarmee een erg belangrijk besluit dat in de meeste 
gevallen door de gemeenteraad wordt genomen. Hieronder een aantal elemen-
ten om te gebruiken bij een college- en raadsbesluit. Het betreft een voorbeeld 
van een collegevoordracht, waarmee het college het uitvoeringsbesluit neemt, 
het ontwerp vaststelt en de kredietvoordracht voorlegt aan de raad. 

Besluit door: het college van B&W 

Titel van het besluit: vaststellen van het uitvoerings- en kredietbesluit voor vol-
ledige herinrichting van het Voorbeeldplein

Het college van Burgemeester en wethouders besluit:
I. In te stemmen met de uitvoering van de volledige herinrichting van het 
Voorbeeldplein op basis van bijgaand Definitief Ontwerp en bijgevoegde kre-
dietvoordracht voor te leggen aan de raad. 

II. In te stemmen met bijgaande raadsvoordracht, waarmee de gemeenteraad 
het krediet verstrekt voor uitvoering van de herinrichting: 

1. Kennis te nemen van de noodzaak om het Voorbeeldplein volledig op 
 nieuw in te richten 

 ´ Door de komst van de Noord/Zuidlijn is het gebruik van het Voorbeeld-
plein volkomen veranderd: er zijn meer gebruikers van het plein en het 
aantal mensen dat hier overstapt op tram is flink toegenomen. 

 ´ In de afgelopen vijf jaar is een aantal grote publiekstrekkers gerealiseerd 
of na verbouwing weer opgeleverd. Een bijpassende, hoogwaardige 
openbare ruimte is gewenst. 

 ´ De verharding op het plein, het stadsgroen en het straatmeubilair is aan 
vervanging toe. 

 ´ Er is een opgave om (een deel van) de geparkeerde fietsen onder te 

brengen in een gebouwde parkeervoorziening.  

2. Kennis te nemen van het definitief ontwerp (D.O.) met als belangrijkste  
 punten:  

 ´ Het plein wordt autoluw ingericht: de doorgaande autoweg ver-
dwijnt. Auto’s en taxi’s kunnen aan de randen van het plein bezoek 
afzetten en ophalen. 

 ´ Het plein wordt vrijwel obstakelvrij en open ingericht en volgt qua 
materiaalgebruik de Amsterdamse Puccini-standaard.

 ´ Er komt aan de Zuidkant een grote fietsenstalling voor 2000 gepar-
keerde fietsen. 

 ´ De tramhaltes komen aan de Noordkant van het plein te liggen, 
dichtbij de grootste publiektrekkers en het drukke fietspad.  

3. Een uitvoeringskrediet van € 32,7 miljoen (prijspeil xx, exclusief BTW) be-
schikbaar te stellen voor de uitvoering van het project Grootschalige Herinrich-
ting Voorbeeldplein, met als dekking: 

 ´ € 12,2 miljoen uit de systeemreserve Voorbeeldplein; 

 ´ € 10,8 miljoen uit de Brede Doeluitkering van de Vervoerregio (VRA) 
onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming;

 ´ € 9,7 miljoen ten laste van de in de begrotingen 2014, 2015 en 
2016 gereserveerde investeringsbijdrage die gedekt wordt uit de 
algemene middelen. 

4. Instemmen met meerkosten voor het beheer en onderhoud van de   
 verschillende projectonderdelen en kennis te nemen van de voorgestelde  
 dekking:

 ´ Openbare ruimte: in te stemmen met de verhoogde toekomstige las-
ten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte van circa € 0,9 
miljoen en deze te dekken uit de stelpost areaaleffecten voor de intensi-
vering van het gebruik die vanaf 2021 structureel in de begroting wordt 
opgenomen. 
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 ´ Ondergrondse fietsenstalling Voorbeeldplein:

I. In te stemmen met de kosten voor exploitatie, beheer en onderhoud van 
€ 100.000 en kennis te nemen van het voorstel om deze vanaf 2021 te   
dekken uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds.

II. In te stemmen met de kosten van fietshandhaving op het Voorbeelplein 
en nabije omgeving van € 100.000 en deze vanaf 2021 aan te vragen als 
accres in de begroting. 

 ´ Traminfrastructuur: voor het beheer en onderhoud van de traminfrastruc-
tuur zijn geen verhoogde toekomstige lasten voorzien.

 ´ Overige beheerarealen: voor het beheer en onderhoud van de overige 
arealen zijn geen verhoogde toekomstige lasten voorzien.

5. Kennis te nemen van de belangrijkste geïnventariseerde risico’s en de   
 beheersmaatregelen, te weten: 

 ´ Bij de aanpassing van de tramhaltes en het benodigde spoorwerk kunnen 
onvoorziene complicaties optreden waardoor de tramlijn niet tijdig weer 
kan rijden. Als beheersing worden de uitvoeringsplanningen van de op-
drachtnemers zo vroeg mogelijk afgestemd en is een extra dag buffer in 
de planning opgenomen.  

 ´ De overlast voor de omgeving is zo groot dat er extra maatregelen en 
vergoedingen nodig zijn. Getracht wordt dit te beperken door maximale 
maatregelen te treffen in fasering en communicatie. Daarnaast is op het 
project de Verordening Nadeelcompensatie van toepassing. De verwachte 
kosten zijn opgenomen in de risicoreservering. 

 ´ Door marktspanning kan de aanbesteding hoger uitvallen dan verwacht. In 
de risicoreservering is hiervoor een extra buffer opgenomen. 

6. Kennis te nemen van de voorbereiding en de planning van de uitvoering:

 ´ De werkzaamheden worden geïntegreerd aanbesteed, middels een Engi-
neering en Construct contract voor het maaiveld en Design en Construct 
contract voor het ondergrondse deel van de fietsenstalling; 

 ´ Planning:

i. Start inschrijving van de aanbesteding: zodra gereed na dit   
 besluit, uiterlijk derde kwartaal dit jaar

ii. Gunning: tussen eind 2019 en  tweede helft van 2020; 

iii. Start uitvoering: circa één jaar na gunning; 

iv. Bouwtijd circa 3 jaar. 

III. De directeur van de directie Verkeer en Openbare Ruimte aan te wijzen als 
kredietbeheerder. 

NB: Als er substantiële wijzigingen zijn ten opzichte van de Nota van Uitgangs-
punten, dan moeten college en raad actief instemmen met deze wijzigingen. Een 
raadsbesluit kan er dan zo uitzien: 

 ´ In te stemmen met de volgende afwijkingen ten opzichte van de  in 2016 vast-
gestelde Nota van Uitgangspunten, zoals ook verwerkt in bijgaand definitief 
ontwerp (D.O.)

NB2: We sturen de investerings- en instandhoudingsraming niet mee naar college 
en raad. In plaats daarvan komt in de financiële paragraaf van de raadsvoordracht 
een overzicht van de kostenposten op hoofdlijnen. 
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Producten en 
werkzaamheden
per PBI - fase 
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Hieronder is eerst in algemene zin en vervolgens per 
planfase aangegeven welke werkzaamheden (kun-
nen) worden uitgevoerd en aan welke producten 
wordt gewerkt. De lijst is niet limitatief en vooral be-
doeld als hulpmiddel voor de projectmanager of een 
andere functionaris binnen het projectteam. Vanzelf-
sprekend is ook hier sprake van maatwerk per 

project. Zo zal in het algemeen bij nieuwe aanleg 
meer of gedetailleerder onderzoek nodig zijn dan bij 
herinrichting. Daarnaast is deze lijst voor een groot 
deel gebaseerd op de RAW-contractvorm, waarbij de 
rol van overheid als opdrachtgever in sterke mate stu-
rend en controlerend is in alle projectfasen. Bij een 
geïntegreerd contract verschuiven verschillende pro-

ducten naar de marktpartij en verandert daarmee ook 
de rol van de gemeentelijke projectorganisatie naar 
een meer voorwaardenscheppende en toetsende rol. 
De producten en werkzaamheden zijn ingedeeld naar 
de rollen die worden gebruikt binnen het Integraal 
Projectmanagementmodel (IPM).

Alle of meerderde fasen 

Projectmanagement Technisch management Omgevingsmanagement Contractmanagement Projectbeheersing 

Ò afstemming met interne 
opdrachtgever, directie, wethouder 
e.a.

Ò (bestuurlijke) besluitvorming over 
afronding planfases 

Ò projectteam samenstellen en 
actueel houden 

Ò project aansturen en leiding geven 
Ò projectondersteunende 

werkzaamheden: secretariaat, 
projectarchivering ea. 

Ò opstellen van en regie houden op 
projectplan en het actualiseren 

Ò bijwonen overleggen over 
(bestuurlijke) financiering 

Ò besluitvorming ondersteunen van 
VRA/provincie/Rijk of andere 
externe partijen 

Ò organiseren van tegenspraak (zie 
ook programma LetOp  voor 
professionele tegenspraak) 

Ò invullen regeling risicovolle 
projecten (indien dit speelt) 

Ò Binnen het projectteam zorgen 
voor bewustzijn over 
informatiebeveiliging en zorgen 
dat voldaan wordt aan de 
richtlijnen informatiebeveiliging. 

Ò uitvoeren CAD-werkzaamheden, 
tekeningen, dwarsprofielen, 
bovenaanzichten, e.d.  

Ò uitvoeren GIS-werkzaamheden, 
maken digitale terreinmodellen, 
3d-animaties, e.d. 

Ò uitvoeren onderzoeken 
Ò opstellen technisch inhoudelijke 

uitgangspunten 

Ò toets aan beleidskaders / bestaand 
beleid / uitvoeringsprogramma’s 

Ò afstemming andere projecten 
Ò stakeholdersmanagement 
Ò conditionering (in kaart brengen 

benodigde vergunningen, wijziging 
bestemmingsplannen ea) 

Ò afstemming Stadsregie  
Ò overleg met belanghebbenden en 

organiseren buurtoverleggen 
Ò organiseren 

informatiebijeenkomsten, 
voorlichting, publicaties, website 
en dergelijke 

Ò verzorgen volledigheid 
vergunningaanvragen  

Ò juridische ondersteuning binnen 
project & planologische basis voor 
project & verwerving/vastgoed 
(waar van toepassing) 

Ò inkopen van (advies)producten en 
diensten 

Ò afstemming met inkoopfunctie 
Ò beheersen contracten 

Ò bewaking scope + afwijkingen- en 
wijzigingenbeheer  

Ò verzorgen financiële 
projectadministratie inclusief 
urenbesteding   

Ò investerings- en 
instandhoudingsramingen 

Ò aanvragen budgetten, verkrijgen 
financiering (budget-
/kredietaanvragen volgende fase) 

Ò opstellen projectplanning, 
deelplanningen en 
planningscontrol 

Ò opstellen werkpakketten 
teamleden 

Ò kostenbewaking, budgetbewaking 
Ò opstellen raming 

investeringskosten  
Ò opstellen (financiële) 

voortgangsrapportages 
Ò managen risicobeheersing (proces) 
Ò voorbereiden en laten uitvoeren 

audits / reviews / programma van 
tegenspraak 

Ò inventarisatie en eventueel 
afsluiten (aanvullende) 
verzekeringen 
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Fase 1 - Initiatief 

Projectmanagement Technisch management Omgevingsmanagement Contractmanagement Projectbeheersing 

Ò opstellen startnotitie met 
probleemanalyse en toets aan 
beleid 

Ò bestuurlijke vaststelling 
principebesluit 

Ò opstellen plan van aanpak NvU 

Ò uitvoeren nulmetingen en 
fotografische vastlegging 
bestaande situatie 

Ò intake Werken In de Openbare 
Ruimte (WIOR) als eerste stap 
richting WIOR-vergunning en voor 
stedelijke programmering 

Ò ophalen wensen, eisen en 
verwachtingen uit omgeving, van 
andere diensten en stadsdelen 
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Fase 2 - Uitgangspunten 
 

Projectmanagement 
 

Technisch management 
 

Omgevingsmanagement 
 

Contractmanagement Projectbeheersing 

Ò opstellen Nota van 
Uitgangspunten (NvU) met 
oplossingsvarianten en 
voorkeursvariant 

Ò bestuurlijke besluitvorming NvU 
(vrijgave voor inspraak en 
vervolgens vaststelling) 

Ò organiseren inspraak en consultatie 
en hier verslag van doen (Nota van 
Beantwoording)  

Ò opstellen gedetailleerd Plan van 
Aanpak eerstvolgende fase(n) en 
globaal PvA vervolg   

Ò indien er een Milieu-
effectrapportage wordt uitgevoerd: 
opstellen van een notitie 
Reikwijdte en Detailniveau 
opstellen en bestuurlijk laten 
vaststellen.   

Ò opstellen RACI-tabel (ook wel 
aangeduid als RASCI) en 
informatielijnen daarop afstemmen 

Ò in geval van gecombineerd 
openbare ruimte -en railproject: 
projectovereenkomst sluiten tussen 
V&OR en MET  

 
 

Ò landmeetkundig onderzoek 
(terreinen) en survey (waterbodem) 

Ò uitvoeren verkeerskundig 
onderzoek 

Ò toets luchtkwaliteit (onderzoek en 
monitoring)  

Ò uitvoeren onderzoeken: bodem, 
sanering, milieukundig, geluid, flor- 
en faunawet 

Ò toets TBGN-onderzoek 
Ò opstellen globaal beheer en 

onderhoudsplan, inclusief effecten 
op eventuele exploitatie 

Ò opstellen interim beheerplan 
Ò opstellen ontwerpverkenning 
Ò opstellen beeldkwaliteitsplan   
Ò bij railprojecten: ophalen eisenset 

MET  
 

Ò opstellen participatieplan en 
communicatieplan 

Ò uitvoeren formele inspraak en 
consultatie stadsdelen inclusief 
verslaglegging 

Ò voorleggen concept NvU aan 
Werkgroep Verkeerslichten Amsterdam 
(WVA) (indien er sprake is van 
verkeerslichten in plangebied) 

Ò voorleggen concept NvU en 
schetsontwerp aan Centrale 
Verkeerscommissie (CVC) 

Ò uitvoeren stakeholdersanalyse en 
(omgevings-)participatieplan 

Ò ophalen klantwensen en opstellen 
klanteis-specificatie (KES) 

Ò opstellen eerste opzet BLVC-plan 
(bereikbaarheid, leefbaarheid, 
veiligheid en communicatie)  

Ò uitvoeren toets aan vigerende plannen 
op grond van de Wet Ruimtelijke 
Ordening 

Ò uitvoeren toets op MER-plicht 
Ò opstellen verwervingsplan (indien van 

toepassing), opstellen 
onteigeningsprocedure 

Ò uitvoeren toets op bereikbaarheid 
nood- en hulpdiensten en 
inventariseren omleidingsroutes 

Ò toets kabels en leidingen 
Ò toets planschadeonderzoek en 

nadeelcompensatie 
Ò uitvoeren archeologische, 

cultuurtechnische en historische 
onderzoeken 

Ò inventariseren tijdelijke oplossingen 
verkeersstromen 

Ò opstellen variantenonderzoek 
werktijden-uitvoering 

Ò opstellen verlichtingsplan  
Ò opstellen parkeerplan tijdelijke situatie 
Ò inventariseren nutsaansluitingen 
Ò verkennen planologische basis en 

eventuele bestemmingsplanwijzigingen  
Ò bij railprojecten: opstellen voorlopig 

informatiedossier MET 
Ò bij nieuwe infrastructuur voor openbaar 

vervoer: een bedieningsgarantie af te 
geven door de vervoerder (in overleg 
met de Vervoerregio 

 

Ò in beeld brengen inkoopbehoefte 
Ò bepalen inkoopstrategie  
Ò opstellen inkoopplan 
Ò uitvoeren marktverkenning 

 

Ò opstellen Work Breakdown 
Structure (WBS) 

Ò opstellen investeringsraming NvU 
Ò uitvoeren maatschappelijke kosten-

baten analyse (MKBA) 
Ò opstellen globale raming beheer 

en onderhoudskosten 
(instandhoudingsraming), inclusief 
exploitatie 

Ò raming interim beheer 
Ò opstellen globale risico-analyse en 

beheersmaatregelen 
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Fase 3 - Definitie 
 

Projectmanagement 
 

Technisch management 
 

Omgevingsmanagement 
 

Contractmanagement Projectbeheersing 

Ò opstellen Integraal Programma van 
Eisen (IPvE) als uitwerking van de 
NvU  

Ò ambtelijke (of eventueel 
bestuurlijke) vaststelling 
definitiefase 

Ò plan van aanpak ontwerpfase 
 
 

Ò opstellen (functionele) 
systeemeisen en –specificaties 
(SES) 

Ò opstellen vraagspecificatie en 
producteisen  

Ò uitvoeren onderzoeken 
windbelasting, bemaling, 
duurzaamheid, 
klimaatbestendigheid, 
geotechniek, niet-gesprongen 
explosieven, bomen, asbest ea 

Ò uitvoeren grondwateranalyse; 
Ò uitwerken spitprofielen i.v.m. 

ondergrondse infrastructuur en 
objecten; 

Ò uitvoering onderzoek trillingen en 
monitoring 

Ò Wenstracéproces uitvoeren  
Ò opstellen grondstromenplan en 

grondbalans 
Ò opstellen monitoringsplan  
Ò opstellen integraal veiligheidsplan 
Ò bijhouden en verwerken issues en 

wijzigingsvoorstellen (VTW) 
Ò ontwerpen constructies, 

kunstwerken  
Ò opstellen constructie- en 

sterkteberekeningen 
Ò uitwerken verkeerstechnische 

aspecten 
Ò uitwerken milieucontouren 
Ò uitwerken eisen aan de openbare 

ruimte 
Ò ruimtelijke kwaliteit omschrijven   
Ò uitwerken schetsontwerpen 
Ò opstellen beheertoets  

 
 
 

Ò vergunningaanvragen 
voorbereiden en aanvragen 

Ò aanvragen procedure Wet Lokaal 
Spoor 

Ò aanleveren gegevens tbv 
bestemmingsplan procedure nieuw  

Ò toets relatie met MER procedure 
tbv bestemmingsplan procedure 
nieuw  

Ò aanleveren uitwerking, herziening 
of wijziging bestemmingsplan 

Ò opstellen (beeld)kwaliteitsplannen 
Ò opstellen zelfstandige 

projectprocedure art.19 en art.17 
procedure (indien van toepassing); 

Ò opstellen en uitvoeren MER 
procedure (indien nodig of 
wanneer gekozen is voor vrijwillige 
uitvoering).  

Ò uitwerken voorkeursvariant, als 
vervolg op notitie Reikwijdte en 
Detailniveau in MER-procedure.  

Ò opstellen onteigeningsprocedure 
Ò opstellen Definitief Tracé 

ondergrond  
Ò vooroverleg WIOR 
Ò bij railprojecten: opleveren 

informatiedossier aan MET 
Ò bij railprojecten: behandeling in 

Safetyboard obv informatiedossier 
 

Ò aanvragen specificaties en prijzen 
Ò laten toetsen inkoopplan door 

tenderboard fysiek 
 

 

Ò opstellen investeringsraming PvE 
Ò opstellen raming beheer en 

onderhoudskosten 
(instandhoudingsraming), inclusief 
exploitatie  

Ò opstellen plan van aanpak 
uitvoeringsfase 

Ò opstellen plan interne 
kwaliteitsborging tijdens uitvoering 
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Fase 4 – Ontwerp 

Projectmanagement Technisch management Omgevingsmanagement Contractmanagement Projectbeheersing 

Ò opstellen uitvoerings- en 
kredietbesluit 

Ò bestuurlijke vaststelling 
ontwerpfase 

Ò plan van aanpak uitvoeringsfase 

Ò afweging varianten ontwerp 
Ò opstellen voorlopig ontwerp 
Ò verwerken wijzingen op voorlopig 

ontwerp 
Ò opstellen definitief ontwerp 

(ingeval van niet-geïntegreerd 
contract) 

Ò opstellen inrichtingsplan 
Ò opstellen referentieontwerp 
Ò Akkoord verkrijgen op Definitief 

Tracé 
Ò opstellen uitvoeringsplan 
Ò bij railprojecten: doorlopen 

benodigde protocollen bij MET 
Ò bij railprojecten: laten uitvoeren 

toets op ontwerp door MET 
Ò bij railprojecten: wijzigingen in het 

ontwerp voor behandeling 
voorleggen aan de Configuration 
Control Board van MET  

Ò voorleggen ontwerp aan WVA
Ò voorleggen ontwerp aan CVC en 

reactie verwerken in bestuurlijke 
besluitvorming 

Ò vergunningverlening  (WIOR, Wls 
ea) 

Ò voorleggen BLVC plan aan 
werkgroep werk in uitvoering
(WWU)   

Ò inschatten nadeelcompensatie
Ò opstellen BLVC-plan definitief 

Ò opstellen contracten voor 
werkzaamheden derden 

Ò opstellen criteria/toetsplan bij 
overdracht verantwoordelijkheden 
aan contractpartij 

Ò opstellen investeringsraming op 
VO-niveau   

Ò opstellen investeringsraming op 
DO-niveau  

Ò opstellen uitgewerkte raming 
beheer en onderhoudskosten 
(instandhoudingsraming), inclusief 
exploitatie 

Ò opstellen integraal 
dekkingsoverzicht met vermelding 
van status 

Ò opstellen business case (indien van 
toepassing) 

Ò risicomanagementproces 
Ò opstellen gekwantificeerde 

risicoanalyse 
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Fase 5 – Contractering en realisatie  
 

Projectmanagement 
 

Technisch management 
 

Omgevingsmanagement 
 

Contractmanagement Projectbeheersing 

Ò projectevaluatie 
Ò oplever- en overdrachtsdocument  
Ò déchargebesluit  
Ò uitvoeren van evaluaties 

 

Ò archeologische begeleiding tijdens 
uitvoering door archeoloog  

Ò maken van revisietekeningen 
Ò afstemmen overdracht met 

beheerorganisatie 
Ò systeemeisen voor bebouwde en 

onbebouwde openbare ruimte  
Ò bij railprojecten: doorlopen 

benodigde protocollen bij MET 
 

Ò Klachtenprocedure tijdens 
uitvoering 

 

Ò opstellen contract 
Ò opstellen bestek en eventueel 

deelbestekken 
Ò bepalen gunningscriteria (ook EMVI) 
Ò verzorgen aanbesteding en gunning 

contracten met derden 
Ò opstellen nota's van inlichtingen 
Ò begeleiden contracten met derden 
Ò  (dagelijks) directievoering en 

toezicht door opdrachtgever 
Ò beoordelen kwaliteitsplannen en 

werkzaamheden opdrachtnemer 
Ò overleggen en (bouw)vergaderingen 

(in- en extern) 
Ò opstellen staten meer- en 

minderwerk,  
Ò opstellen, accorderen of vaststellen 

VTW's 
Ò  (dagelijks) directievoering en 

toezicht door opdrachtgever  
Ò beoordelen kwaliteitsplannen en 

werkzaamheden opdrachtnemer 
Ò bouwvergaderingen 
Ò accorderen meer -en minderwerk 
Ò maken van revisietekeningen 
Ò opnemen en keuren van het werk 
Ò vastleggen van in de 

onderhoudsperiode en 
garantieperiode te verrichten werk 

Ò toezicht op verhelpen gebreken in 
garantieperiode 

Ò toets oplevering op gespecificeerde 
eisen 

Ò assisteren bij oplevering en 
overdracht aan beheerder 

Ò verzorgen rol eerste 
aanspreekpersoon uitvoerder 

Ò archeologische begeleiding tijdens 
uitvoering door archeoloog  

Ò toezichthouder veiligheid tijdens 
uitvoering saneringswerk 

 
 

Ò afwikkeling kosten/verplichtingen 
Ò einddeclaraties opstellen, 

waaronder WIOR-verrekening  
Ò project financieel afsluiten 
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9 Kredieten en 
Budgetten:	
stroomschema
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De actualisatie van het PBI zoals die voorligt is geënt 
op een standaard besluitvormingsproces. Het onder-
staande stroomschema van de besluitvorming vanuit 
financieel perspectief is hiermee in lijn, waarbij het 
uitgangspunt is dat de dekking bij het fasebesluit 
beschikbaar is. Het schema beoogt inzichtelijk te 
maken welke besluitvorming door welk beslissings-
bevoegd orgaan minimaal moet worden genomen. 
Met het begrip “minimaal” wordt hier bedoeld “van-
uit financieel perspectief”. Vanuit maatschappelijke 
impact, bestuurlijke legitimatie, risico’s en andere 
overwegingen kunnen er eveneens redenen zijn om 
een PBI-fasebesluit ter besluitvorming voor te leg-
gen. Een voorbeeld hiervan is het aanpassen van de 
rijrichting op de Nieuwezijds Voorburgwal, wat finan-
cieel een kleine ingreep is, maar met een dermate 
grote impact op het verkeerssysteem in Amsterdam 
dat dit principebesluit door de gemeenteraad is ge-
nomen. 

Daarnaast is in het schema een detaillering in de 
besluitvorming opgenomen in de drie vakjes waar 
staat ‘investering < 1 mln.’ . Dat betreft projecten 
met een netto investering van Amsterdam van min-
der dan € 1 miljoen waarvan de scope al bij eerdere 
besluitvorming door het daartoe bevoegde orgaan 
is vastgesteld. Dit betreft zowel specifieke besluit-
vorming over het project in een eerdere fase of be-
sluitvorming als het project in een overkoepelend 
programma is opgenomen. Met de voorgestelde 
vereenvoudiging van de besluitvorming wordt tege-
moet gekomen aan de wens om bestuurlijk drukte te 
vermijden (en doorlooptijd te verkorten).
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PB
I f

as
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slu

it 

Scope en dekking door de raad vastgesteld

Vervangingsinvesteringen (NB. in het kader 
van nieuwe financiele systematiek assets zal 

dit gedeelte wijzigen)

Investering > 5 mln.

Investering >  5 mln.  = 

collegebesluit (kredietbesluit)

Investering > 10 mln. = 

collegebesluit (kredietbesluit+ MKBA )*

Investering > 20 mln.  =              

Raadsbesluit (Kredietbesluit + MKBA + RRP)*

Investering < 5 mln.

-->  Geen besluitvorming

Herinrichtingen / nieuwe aanleg in lijn met 
eerder genomen PBI fasebesluit

Investering >1 mln.

Investering >  1 mln.  = 

collegebesluit (budgetbesluit)

Investering > 5 mln. =

Raadsbesluit (kredietbesluit + > 10 + MKBA, 
> 20 + RRP)*

Investering < 1 mln. Collegebesluit wel/niet nodig afhankelijk van 
(on)zekerheid dekking

Scope niet, dekking wel door de raad 
vastgesteld

Herinrichtingen / nieuwe aanleg met 
afwijking van eerder genomen PBI-

fasebesluit

Investering >1 mln

Investering > 1 miljoen. =

Raadsbesluit  budgetbesluit < 5 mln. 
kredietbesluit + > 10 = MKBA, > 20 = RRP)*

Investering < 1 mln. In principe Collegebesluit tenzij afgedekt 
door overkoepelend programma (UAM, 

verkeersveiligheid, fiets)

Herinrichtingen / nieuwe aanleg eerste PBI 
fasebesluit

Investering > 1 mln.
Investering >  1miljoen 

Raadsbesluit (budgetbesluit < 5 mln. 
kredietbesluit + > 10 = MKBA, > 20 = RRP)*

Investering < 1 mln.
In principe Collegebesluit  tenzij afgedekt 
door overkoepelend programma  (UAM, 

verkeersveiligheid, fiets)
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10PBI,	PLABERUM,	
Spelregels	VRA	
en	MIRT:	
besluitvorming
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In Amsterdam wordt voor infrastructurele werken 
het PBI als leidraad voor projectvoering en besluit-
vorming gebruikt. Voor ruimtelijke ontwikkeling en 
gebiedsontwikkeling is het Plaberum leidend: het 
Plan- en Besluitvormingsproces Ruimtelijke Maatre-
gelen. De vervoerregio, waar Amsterdam onderdeel 
van uitmaakt en mee samenwerkt, heeft eigen spel-
regels voor projecten waar men aan bijdraagt, even-
als het Rijk (veelal het ministerie van Infrastructuur en  
Waterstaat) met het Meerjarenprogramma Infrastruc-
tuur, Ruimte en Transpor. Hieronder een vergelijking  
van de fasering en besluitvorming. 

Amsterdam kent dus twee systematieken: PBI en Pla-
berum. Waar mogelijk en wenselijk zijn de processen 
en namen van fasen gelijk gemaakt. Zoals ook in het 
Plaberum 2017 verwoord, is integratie van de twee 
planprocessen vanwege het verschil in geldstromen, 
financiers, betrokken partijen en termijnen niet mo-
gelijk en wenselijk. Het maakt de planprocessen on-
nodig complex, verwarrend en star. Het integreren 
tot één planproces werkt daarmee ook eerder vertra-
gend van versnellend. 

In die gevallen waar ze elkaar tegenkomen (als bij ge-
biedsontwikkeling bijvoorbeeld gelijktijdig sprake is 
van grote bovenplanse investering in infrastructuur), 
worden de twee actuele processen zo goed mogelijk 
op elkaar aangesloten.
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optioneel
standaard

Ambtelijk

Tweede Kamer 
Minister

voorfase verkenningMIRT
onderzoek

realisatieplanuitwerking + 
contractering

Ministerie van I&W - Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Regioraad

Portefeuillehouder
Dagelijks bestuur

Ambtelijk
realisatieinitiatief verkenning planstudie planuitwerking

sluiten van overeenkomsten

Vervoerregio - Spelregels Projecten

Gemeenteraad
College

Wethouder(s)
Ambtelijk

initiatief uitgangs-
punten

definitie ontwerp contractering 
+ realisatie

Amsterdam (V&OR) - Plan- en besluitvormingsproces infrastructuur (PBI)

Gemeenteraad
College

Wethouder(s)
Ambtelijk

verkenning ontwerp realisatiehaalbaarheid

in geval van kredietbesluiten enkel voor

bestemmingsplan

Amsterdam (R&D en G&O) - Plan- en besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen




