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Inleiding 

Voor u ligt het procesdocument dat hoort bij het Programma van Eisen Infrastructuur 
Zuidas. Het procesdocument heeft als doel om de afname en ingebruikname van de 
infrastructuur door de modaliteiteigenaren voorspoedig te laten verlopen. Dit 
procesdocument is opgesteld door IBA en de dienst IVV namens de gemeente 
Amsterdam en Prorail en RWS namens het Rijk. Tijdens het opstellen van het 
procesdocument is overleg gevoerd met ervaringsdeskundigen, zowel van 
opdrachtgevende als van opdrachtnemende zijde, van de HSL-zuid en de A59.  
 
In het Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas (PvE)  staan de eisen, wensen en 
randvoorwaarden die de modaliteiteigenaren namens Stad en Staat stellen aan de 
te realiseren infrastructuur in het ZuidasDok. Het op basis van deze eisen 
ontwerpen en bouwen van ZuidasDok wordt de verantwoordelijkheid van de 
ZuidasDok onderneming (ZAD). De modaliteiteigenaren zijn bij dit proces betrokken 
om te borgen dat eisen goed geïnterpreteerd worden. Dit procesdocument beschrijft 
op hoofdlijnen de taken en verantwoordelijkheden van de publieke partijen en van 
ZAD tijdens het proces van PvE tot gerealiseerd ZuidasDok. De volgende 
onderwerpen komen aan bod: 
1. Een omschrijving van het PvE. 
2. Een inventarisatie van de betrokken partijen en hun rollen. 
3. Het proces van PvE tot gerealiseerd ZuidasDok. 
 
 
Uitgangspunten 

Bij het opstellen van dit procesdocument zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 

• Dit procesdocument begeleidt het PvE en zal, als bijlage, deel uitmaken van 
de prospectus.  

• Dit procesdocument beschrijft de relatie tussen ZAD en publieke partijen in 
de rol van Bestellers. 

• De verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de correcte realisatie van 
ZuidasDok ligt bij ZAD; 

• Naast de eisen zijn de wensen en randvoorwaarden in het PvE van de 
Bestellers mede bepalend voor de te maken ontwerpkeuzes. 

• Het PvE is functioneel en daardoor onvoldoende specifiek voor bouwende 
partijen om direct in een bestek te vertalen. Ook na gunning van het werk 
aan aannemers zal daarom communicatie tussen ZAD en de Bestellers 
nodig zijn; 

• Dit procesdocument gaat uit van de voorwaarde van de Bestellers om op 
essentiële momenten bij de besluitvorming betrokken te worden.  
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Indien ZAD behoefte heeft aan meer afstemming dan hier omschreven, dan 
zijn de Bestellers hiervoor beschikbaar. 

• Bij het opstellen van het PvE geldt als uitgangspunt dat het beheer en 
onderhoud van de gerealiseerde objecten na oplevering onder de 
verantwoordelijkheid van de Bestellers valt. 

 
 
1. PvE Infrastructuur Zuidas 

Het PvE ZuidasDok beschrijft de functies en de kwaliteit waaraan de infrastructuur 
en de openbaar vervoersterminal (OVT) van het gerealiseerde Dok moeten voldoen. 
Er is naar gestreefd om het PvE zo helder en specifiek mogelijk te maken. Het PvE 
is beschreven op een dusdanig abstractieniveau dat optimale ontwerpvrijheid wordt 
geboden aan ZAD. Een ZuidasDok dat voldoet aan het PvE zal door de Bestellers 
worden afgenomen. 
Het PvE doet geen uitspraak over de stedenbouwkundige aspecten of de openbare 
ruimte, wel over de interactie daarvan met de infrastructuur en de OVT. Voor de 
stedelijke infrastructuur in de flanken van de Zuidas is een apart PvE opgesteld dat 
is gerelateerd aan de visie op de openbare ruimte.  
 
Eisen, Wensen en Randvoorwaarden 
In het PvE wordt onderscheid gemaakt tussen eisen, wensen en randvoorwaarden. 
� Een eis beschrijft de ondergrens (het absolute minimum) waaraan een ontwerp 

of object dient te voldoen om door de Bestellers in beschouwing genomen te 
worden. Eisen zijn in het PvE opgenomen als resultaatsverplichtingen.  

� Een wens beschrijft een kwaliteit of een functie die de bestellers graag in het 
ontwerp of object terug zien maar welke geen breekpunt vormt voor de 
acceptatie. Wensen zijn in het PvE opgenomen als inspanningsverplichtingen. 
Bestellers willen aangetoond zien dat ZAD zich heeft ingespannen om de 
wensen te realiseren.  

� Een randvoorwaarde is een uitgangspunt of voorwaarde die ‘extern’ aan het 
project wordt opgelegd. Onafhankelijk van de eisen die de modaliteiteigenaren 
stellen moet aan de voorwaarden worden voldaan. Vrijwel alle randvoorwaarden 
zijn afgedekt door de lijst van ‘bindende documenten’ in het PvE.  

De uiteindelijke meerwaarde van een ontwerp wordt bepaald door de mate waarin 
een ontwerp aan het pakket van wensen voldoet.  
 
SMART versus Abstract 
Omdat de eisen de drempel vormen waarop ontwerpen kunnen worden afgewezen, 
is het streven de eisen zo veel als mogelijk SMART te formuleren. Dit is vanwege 
een aantal redenen echter niet altijd mogelijk; 
� Bepaalde eisen zoals belevingswaarden laten zich in dit stadium niet 

concretiseren. Bijvoorbeeld eisen rond sociale veiligheid kunnen alleen in 
interactie met het ontwerpproces concreet worden gemaakt. 

� Bepaalde eisen laten zich op dit moment niet concretiseren. Het project kent een 
lange ontwikkelingstijd en de invulling van bepaalde objecten/functies is op dit 
moment niet exact vast te leggen. 
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In het PvE zitten dus zowel eisen die SMART (gekwantificeerd) zijn, als eisen die 
niet SMART zijn (met een hoog abstractieniveau). In hoofdstuk 3. Het proces wordt 
nader ingegaan op de manier waarop ZAD kan aantonen aan beide soorten eisen te 
voldoen.  
 
 
2. De rollen 

In de periode na de oprichting van ZAD worden de volgende ‘hoofdrollen‘ 
onderscheiden in het kader van het PvE. 

 
� De Bestellers zijn de modaliteiteigenaren namens Stad en Staat. Het PvE is 

onderdeel van de ‘bestelling’ aan ZAD. In de rol van Bestellers borgen de 
modaliteiteigenaren de eisen in het PvE.  

� Stad en Staat zijn tevens de subsidieverlener voor het Dok. Deze rol valt in een 
aantal gevallen samen met de rol die de modaliteiteigenaren als Bestellers 
vervullen (en is niet apart in het bovenstaande schema weergegeven). ROA en 
de Provincie NH verlenen subsidie via Stad en Staat. 

� ZAD is verantwoordelijk voor de financiering, het ontwerp, de realisatie en de 
levering van het bestelde. Stad en Staat zitten hier in de rol van aandeelhouder.  

� De Vergunningverleners. Dit zijn overheden in de rol van bevoegd gezag. De 
publiekrechtelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden ondermeer 
ingevuld door de minister van Verkeer en Waterstaat (geadviseerd door V&W, 
RWS, Prorail), Gedeputeerde staten NH, B&W Amsterdam (geadviseerd door 
DMB, DRO, dIVV), Hoogheemraadschap AGV, enzovoorts. 

� De Bouwers zijn de aannemers(combinaties) die in opdracht van ZAD de 
plannen ontwerpen en uitvoeren. De Bestellers hebben geen formele relatie met 
de Bouwers. 

De Eindgebruikers/beheerders zoals NS Stations, vervoerders en het stadsdeel zijn 
niet weergegeven in het bovenstaande schema. Zij worden vertegenwoordigd door 
de Bestellers. 
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3. Het proces 

Het transformatieproces is uitgelegd in de volgende stappen. 

 
Dit schema heeft als doel de relatie tussen Bestellers en ZAD in beeld te brengen. 
Om dit beeld compleet te maken zijn ook de Bouwer(s) en Vergunningverleners aan 
het schema toegevoegd. De kern van het schema blijft echter het proces tussen 
Bestellers en ZAD.  
 
Oprichting ZAD en aanbesteding bouwopgave 
Nadat ZAD is opgericht en het publiek PvE is overgedragen volgt een dialoog tussen 
Bestellers en ZAD. Inzet van deze dialoog is te komen tot zogenoemde pass/fail 
criteria bij de eisen en wensen. Een pass/fail criterium beschrijft per eis of wens hoe 
aangetoond dient te worden dat er aan wordt voldaan. De pass/fail criteria worden 
door de Bestellers en ZAD gezamenlijk opgesteld en vastgesteld.  
Om pass/fail criteria te formuleren zullen alle afzonderlijke eisen, wensen en 
randvoorwaarden worden doorgesproken. Dit leidt er tevens toe dat eventuele 
onduidelijkheden met betrekking tot het PvE en de ‘geest van de eis’ boven tafel 
komen en kunnen worden toegelicht. ZAD is verantwoordelijk voor het tot stand 
komen van de dialoog en het tot stand komen van de pass/fail criteria.  
De verwachting is dat bij eisen die SMART geformuleerd zijn objectieve pass/fail 
criteria kunnen worden geformuleerd. Bij eisen die niet SMART geformuleerd zijn 
kan als pass/fail criterium bijvoorbeeld de goedkeuring van een onafhankelijke, door 
beide partijen aan te wijzen, ‘commissie van deskundigen’ worden afgesproken.  
 
Het ‘Publieke PvE’ is onderdeel van de overeenkomst tussen ZAD en de Bestellers. 
ZAD zal binnen de kaders die het PvE biedt keuzes maken, het PvE verder 
uitwerken en eventueel de opgave in deelopdrachten aanbesteden. Naast het 
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overleg over de pass/fail criteria is het daarom voor ZAD mogelijk om informeel met 
de Bestellers in dialoog te gaan over het ontwerptraject. De tijdens deze dialoog 
uitgewisselde informatie/standpunten over de keuzes van ZAD hebben geen formele 
status, maar wel informatieve waarde. Dit in tegenstelling tot de dialoog die gevoerd 
wordt over de pass/fail criteria die tot formele afspraken leidt.  
Tijdens de informele dialogen kunnen de Bestellers desgewenst de verwachtingen 
aan de ontwerpen verduidelijken en kan ZAD draagvlak zoeken voor haar 
ontwerpen. Het initiatief tot dialoog ligt bij ZAD. 
Wanneer ZAD zaken die in de informele dialoog naar voren komen formeel wil 
bekrachtigen kan zij daarvoor een formeel gesprek met de Bestellers opstarten. 
 
Advies aanbiedingsontwerp 
De aanbesteding levert ZAD een aantal aanbiedingsontwerpen op. Alleen de 
aanbiedingsontwerpen die aan de in het ‘publieke PvE’ gestelde eisen voldoen 
worden ter advies aan de Bestellers voorgelegd.  
De Bestellers beoordelen de mate waarin de aanbiedingsontwerpen invulling geven 
aan de inspanningsverplichtingen in het ‘publiek PvE’ en geven ZAD een 
zwaarwegend advies mee. ZAD besluit welke aanbieding wordt gegund en toont aan 
dat het advies van de Bestellers in de beslissing is betrokken.  
 
Acceptatie uitvoeringsontwerp 
De gecontracteerde bouwer maakt op basis van het ‘aanbestedings PvE’ een 
uitvoeringsontwerp. Als dit ontwerp aan het ‘publieke PvE’ voldoet en ZAD bevalt, 
legt ZAD dit ter aceptatie aan de Bestellers voor. De Bestellers nemen kennis van 
het ontwerp en beoordelen het verificatiedocument. Met de goedkeuring van het 
verificatiedocument kan het ontwerp worden vastgesteld door ZAD. Indien aan de 
bestellers meerdere ontwerpvarianten worden voorgelegd zullen zij die beoordelen 
aan de hand van de inspanningsverplichtingen en van advies voorzien richting ZAD.  
 
Afname objecten 
De bouwer realiseert het object aan de hand van het vastgestelde ontwerp. ZAD 
controleert of het object aan het publieke PvE en het vastgestelde ontwerp voldoet 
en levert op aan de Bestellers. De Bestellers nemen het object af als: 
- het voldoet aan het publiek PvE; 
- aangetoond is dat de objecten de vereiste levensduur zullen hebben; 
- het object gebruiksklaar is, de testfase naar tevredenheid van de bestellers is 

doorlopen; 
- het object beheerd kan worden binnen vooraf overeengekomen beheerkaders en 

budgetten; 
- het ontwerpdossier en de gebruikshandboeken gereed zijn voor overdracht; 
- de benodigde vergunningen zijn verleend; 
- de bouw is afgerond inclusief alle claims/meerwerk. 
In essentie: als aantoonbaar aan de eisen van de bestellers én van het bevoegd 
gezag is voldaan.  
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Verificatiedocument 
Er zijn momenten benoemd waarop ZAD aantoont dat haar producten (ontwerpen en 
objecten) voldoen aan het publiek PvE. Dit doet ZAD door een verificatiedocument 
op te stellen. Het verificatiedocument is gebaseerd op een vergelijking tussen de 
specificaties en het publiek PvE.  
Specificaties (specs) zijn de eigenschappen van objecten. Het totale ontwerp, 
inclusief onderliggende berekeningen en onderzoeken, beschrijft het object en is 
dus een specificatie van het object. In het verificatiedocument worden alleen de 
specs die relevant zijn voor de eisen en wensen van de Bestellers opgenomen.  
De Bestellers geven formeel akkoord op het verificatiedocument. Hiermee ziet ZAD 
haar uitvoeringsontwerp geaccepteerd. 
De verificatie kan ook leiden tot nieuwe inzichten met betrekking tot het publiek PvE. 
Waar deze nieuwe inzichten discrepanties op het PvE toestaan worden deze 
vastgelegd in een Document van Ontheffingen. In het Document van Ontheffingen 
ligt vast aan welke eisen niet wordt voldaan, waarom niet, wat de Bestellers daarvan 
vinden en of het acceptabel is of niet.  
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Nader uit te werken 
 
Een aantal onderwerpen verdienen nog extra aandacht voordat het procesdocument 
definitief wordt vastgesteld. Deze onderwerpen worden hier kort toegelicht.  
 
Beheer en onderhoud 
Momenteel loopt een discussie hoe beheer en onderhoud in het proces te kunnen 
waarborgen. Bij de opstelling van het PvE gold als uitgangspunt dat het beheer en 
onderhoud van de gerealiseerde objecten onder de verantwoordelijkheid van de 
Bestellers valt. 
  
Na afname 
De relatie tussen de modaliteiteigenaren en ZAD na oplevering van de tunnels, als 
ZAD op de tunnels vastgoed ontwikkeld is vooralsnog niet beschreven. 
 
Externe expertise 
De gesprekken met HSL en A59 krijgen nog een vervolg. Bovendien wordt nog 
contact gelegd met het project Tweede Maasvlakte. Op basis van reeds gevoerde 
gesprekken is de verwachting dat hieruit waardevolle aanvullingen op dit 
procesdocument zullen volgen.  
 
Commitment Bestellers 
Uit de overleggen met zowel HSL als A59 kwam naar voren dat het belangrijk is dat 
de Bestellers in de ‘groene balk’ een direct belang hebben bij het soepel doorlopen 
van het ontwerp- en realisatieproces door ZAD. Hier zou nadere aandacht aan 
besteed moeten worden.  
 
Bouwteam  
Bestellers en ZAD zouden kunnen participeren in een bouwteam constructie. Hierbij 
schuiven de groene en de rode balk van het processchema vrijwel in elkaar. Een 
dergelijke ingreep heeft zeer verstrekkende gevolgen op de inhoud van dit 
procesdocument.  
 
Personen 
Aangegeven is in beide gesprekken met HSL en A59 dat het soepel doorlopen van 
procesafspraken in zeer grote mate afhankelijk is van de persoonlijke betrokkenheid 
van de key players aan publieke zijde.  
 
General contractor 
Vanuit de opdrachtnemende kant van zowel de HSL als de A59 is aangegeven dat 
raakvlakken de grootste risico’s vormen. Er werd daarom (door experts van Fluor) 
voor gepleit een general contractor aan te stellen die het gehele project van ZAD 
over neemt. Zo komt het raakvlakken management bij de bouwer/aannemer te 
liggen.  
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