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Abstract
At the end of 2002 the Flemish 1overnment decided to go ahead 7ith the
so-called “Ant7erp masterplan”. This plan is a multimodal mobilit@ plan for the
cit@ of Ant7erp and the surrounding area. The main funding source of this three
billion euro programme are the toll revenues to be levied at the Ooster7eel linB, a
ne7 tunnel that 7ill cross the Scheldt river and at the same time close the existing
belt7a@.
For the building of this ne7 linB, a Public Private Partnership GPPPH 7as
taBen into consideration. For the saBe of clarit@, the Public Private Comparator
GPPCH 7as applied. The public proJect compan@ responsible for developing the
7hole “Ant7erp masterplan” did !nall@ choose for the PPP strateg@ de!ned 7ithin
this exercise.
This article is a case stud@ about the application of this PPC. The more
theoretical bacBground can be found in the article KPublic Private ComparatorLG2H.
Besides this strateg@ this article also explains in detail the de!ned PPP variant,
the expected !nancial differences and level of uncertaint@ bet7een this variant,
compared to the original contracting strateg@.
2eROHEJAS Econometric and Statistical Det,ods, Public Economics, Transportation
sNstems - Government and Private Investment AnalNsis
5E' D>aAACDa:CH=S C10, H00, RR2

1S Arti>el is mede gebaseerd op ,et bi; dit onderToe> ,orende rapport van 1! o>tober 200!U
2S PAVUAW EU, De Public Private Comparator, t,e preceding article in t,e present bulletinU
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ADT:eEgEH=J
Eind 2002 verleende ,et Vlaamse Parlement Ti;n goed>euring aan ,et decreet
,oudende de opric,ting van de NV van publie> rec,t Be,eersmaatsc,appi; Ant?erpen
Dobiel, >ort?eg BADU Het doel van deTe be,eersmaatsc,appi; is de uitvoering te
realiseren van ,et masterplan Ant?erpenU Dit is een li;st van concrete maatregelen
ten be,oeve van de versc,illende vervoersmodi, met als uiteindeli;> doel te >omen
tot een drastisc,e verbetering van de globale mobiliteit in en rond Ant?erpenU
Binnen dit masterplan Ant?erpen neemt ,et pro;ect *oster?eelverbinding
?el een ,eel bi;Tondere plaats inU Dit To?el door de aard van ,et pro;ect Ysluiten van
de ring rond Ant?erpenS, Ti;n >ostpri;s Ymeer dan 1,! mld euro S als de bi;,orende
tolin>omsten Ybelangri;>ste !nancieringsbron van ,et masterplan Ant?erpenSU
Didden 200! ?erd ,et Vlaams Zenniscentrum PPS gevraagd To?el de
aanbestedings>euTe voor de *oster?eelverbinding >?antitatief te onderbou?en
als de bi;>omende mogeli;>,eden voor PPS te onderToe>enU Hiervoor ?erd een
Balanced Scorecard opgemaa>t om To?el de !nanci\le, maatsc,appeli;>e en operationele meer?aarde te metenU Binnen dit ge,eel van instrumenten ?erd de !nanci\le
meer?aarde gemeten via de Public Private Comparator YPPCSU In ?at volgt ?ordt in
detail ingegaan op volgende onder?erpen:
-

aanpa> bi; opmaa> van deTe public private comparator^

-

omsc,ri;ving PPS-variant^

-

resultaten !nanci\le versc,illenanalNse^

-

resultaten onTe>er,eidsanalNse^

-

resultaten !nancieel modelU

*ndermeer op basis van de resultaten van dit onderToe>, >oos BAD voor PPSU
Hierbi; ?erd grotendeels teruggevallen op de ,ierbi; omsc,reven PPS-uitvoerings?i;Te, die oo> als DBfD ?erd aangeduidU Dit letter?oord staat voor een integratie van
Design, Build Ybou?S, !nance Yvoor een beper>t gedeelte van de investerings?aarde,
?aarvoor oo> _>leine` fS en Daintain in één opdrac,tUU In ,et na;aar van 200R ?erd de
bi;,orende selectiefase afgerondU De ,ierbi; ?eer,ouden R consortia >regen midden
200b ,et volledige lastenboe>U De bi;,orende insc,ri;vingen dienden ten laatste tegen
2! ;uni 2006 te ?orden ingediendU Vervolgens voorTiet BAD een drietal maanden
voor ,et in,oudeli;> naTic,t, om aansluitend een Best and #inal *ffer YBA#*S op
te vragen aan de op dat moment nog ?eer,ouden insc,ri;versU Bedoeling is deTe
opdrac,t begin 2007 de!nitief te gunnen, Todat de bou??er>en in 2007 effectief
>unnen opstartenU
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Aa=GaB MCI HG@aaB PFM>CD PEC<a:e )H@GaEa:HE
De opmaa> van deTe PPC liep parallel met de ont?i>>eling van ,et Vlaamse
PPS-instrumentariumU Dit ?as dan oo> een manier om de t,eoretisc,e onderbou?
van dit instrumentarium te toetsen aan de pra>ti;>U In de eerste fase van dit onderToe>
?erden To?el een >lassie>e dmeest ?aarsc,i;nli;>ee als PPS uitvoerings?i;Te gede!nieerdU Als >lassie>e dmeest ?aarsc,i;nli;>ee dac,t de toenmalige pro;ectorganisatie
aan een Togenaamd turn>eN of DesignBuild contractsvorm!U Hierbi; ?erd ,et pro;ect
in ! loten opgedeeld, ?aarbi; per lot een beper>te afstemming tussen Design en Build
mogeli;> ?asU *m deTe meest ?aarsc,i;nli;>e uitvoeringsvorm te concretiseren, ?erd
met de pro;ectleiding een aantal diepteintervie?s afgelegdU Parallel ,iermee ?erd Telf
een PPS-variant uitge?er>tU Hierbi; gebeurde input van de pro;ectleiding en ?erd
beroep gedaan op buitenlandse voorbeelden en besc,i>bare literatuurRU
In de volgende fase van onderToe> ?erden To?el de !nanci\le, maatsc,appeli;>e als operationele versc,illen tussen de gede!nieerde >lassie>e dmeest ?aarsc,i;nli;>ee en de PPS varianten in detail geanalNseerdU GeTien de vertaling van de
maatsc,appeli;>e >ostenfbaten >on ?orden vertaald naar !nanci\le ?aarden via de te
innen tolgelden, gaf de PPC To?el een beeld van de !nanci\le als maatsc,appeli;>e
meer?aardeU
Eerste stap binnen deTe PPC ?as ,et uitvoeren van een !nanci\le versc,illenanalNseU Hierbi; ?erd eerst in detail de >osten en opbrengsten van de >lassie>e
dmeest ?aarsc,i;nli;>ee uitvoerings?i;Te bepaaldU Daarna ?erd voor de belangri;>ste
>ostenposten per fase Yvoorbereiding, uitvoering en onder,oudS een insc,atting gemaa>t van de versc,illen tussen de beide variantenU
Binnen deTe PPC ?as de t?eede stap ,et uitvoeren van een onTe>er,eidsanalNseU Hier ?erden de grootste risicoes opgeli;st en tel>ens vertaald naar een onTe>er,eidspercentage per fase

!S Deer informatie over >lassie>e dmeest ?aarsc,i;nli;>ee uitvoerings?i;Te bi;lage 1: *msc,ri;ving DBvariant Yconsulteerbaar op ???UvlaanderenUbefpps of ???UbamnvUbe g oo> op te vragen via ppsh
vlaanderenUbeSU
RS *ndermeer volgende publicaties in opdrac,t van ,et Nederlands >enniscentrum PPS:
- Samen ?er>en aan de ?eg, raam?er> voor publie>-private infrastructuur in ?egeninfrastructuur`, *CiC StrategN Consultants, 2002
- Evaluatie PPS Ab9, Deloitte Nederland, 200!
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In de laatste stap ?erden To?el de resultaten van de !nanci\le versc,illenanalNse als de onTe>er,eidsanalNse samengebrac,t in een !nancieel modelU De uit>omst
van deTe !nanci\le vergeli;>ing tussen beide varianten is de !nanci\le meer?aarde
indejU

O@ADTECI<C=g PPS3<aECa=:U
DeTe variant bestaat uit ,et gekntegreerd aanbesteden van ont?erp, bou?
en onder,oudU De >euTe voor deTe langdurige relatie tussen over,eid en uitvoerder
,eeft als doel dat de uitvoerder niet en>el instaat voor een goede uitvoering, maar
oo> garant staat voor de >?aliteit van de op te ric,ten infrastructuur gedurende de
ganse levenscNclus ervanU
Bi; ,et in gebrui> nemen van de infrastructuur >ri;gt de uitvoerder l0m
van deTe >osten uitbetaaldU De resterende 20m ?ordt gespreid over de volledige
contractsperiode vri;gegevenU DeTe periodie>e betaling is ec,ter af,an>eli;> van
To?el de besc,i>baar,eid van de gebou?de infrastructuur, evenals de mate ?aarin
de contractueel afgespro>en Service Level Agreements YSLAeS ?orden ge,aaldU Uit
oogpunt van de private parti; bestaat deTe besc,i>baar,eidsvergoeding naast deTe
20m van de investerings>osten, oo> uit alle onder,ouds- en be,eers>ostenU
BAD maa>t voor toe?i;Ting van deTe opdrac,t gebrui> van de onder,andelingsprocedure na voorafgaande be>endma>ing op basis van een functioneel Programma van eisen aangevuld met een referentie-ont?erpU Dit functioneel Programma
van Eisen is van een vri; ,oog abstractieniveauU Ti;dens deTe onder,andelingen
>unnen nog ?i;Tigingen aangebrac,t ?orden aan de oorspron>eli;> vooropgestelde
risico-verdelingU
De opdrac,t bestaat initieel uit één pri;svraag voor To?el ,et ont?erp, bou? en onder,oud van de volledige *oster?eelverbindingU De aanbestedingsprocedure biedt
?el de mogeli;>,eid om ti;dens de aanbestedingsfase de in,oud van de uitgesc,reven
onder,oudsta>en te ,erTienU

bS Deer informatie over PPS-variant bi;lage 2: *msc,ri;ving DBfD-variant Yconsulteerbaar op ???U
vlaanderenUbefpps of ???UbamnvUbe g oo> op te vragen via ppshvlaanderenUbeSU
6S Deer informatie bi;lage !: versc,illenanalNse Yconsulteerbaar op ???UvlaanderenUbefpps of ???U
bamnvUbe g oo> op te vragen via ppshvlaanderenUbeSU
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De eerste stap ,ierbi; ?as de >ost van de meest >lassie>e uitvoerings?i;Te
na te gaanU Hiervoor voorafgaand een matrij opgemaa>t, ?aar de pro;ectleiding vervolgens de individuele >ostenramingen insc,atteU Wel ?erd door deTe pro;ectleiding
gevraagd de absolute ci;fers niet vri; te geven, ?aardoor dit onderToe> slec,ts de
relatieve grootorde van deTe >osten ?eergeeftU Pra>tisc, ?erd ge>oTen om de >osten
tussen gunning en ingebrui>name van de >lassie>e uitvoerings?i;Te geli;> te stellen
aan 100 mU
*p basis van deTe gedetailleerde >ostenraming ?erd per individuele >ostenpost
een vergeli;>ing gemaa>t tussen beide variantenU Conform de eerdere >euTe om de
>ostpri;Ten procentueel uit te dru>>en in functie van de >osten in de uitvoeringsfase,
?erden deTe versc,illen oo> procentueel uitgedru>tU *m beide varianten met el>aar
te >unnen vergeli;>en, ?erd uitgegaan van een Telfde >?aliteitsniveauU In de pra>ti;>
Tal ,et ec,ter To Ti;n dat, Te>er rond onder,oud, de over,eid vaa> bespaart op Ti;n
deTe budgettenU Dit resulteert in To?el mindere >?aliteit als en een vluggere sli;tageU
In ,et >ader van dit onderToe> ?as ,et ec,ter niet mogeli;> dit soort >?aliteitsverlies
in !nanci\le termen uit te dru>>en, en ?erd via deTe t,eoretisc,e aanname 2 Telfde
situaties !nancieel met el>aar vergele>enU

Voorbereidingsfase
Det de voorbereidings>ost ?orden alle >osten bedoeld die met ,et pro;ect
*oster?eelverbinding verbonden Ti;n tot aan ,et moment van gunningU Hierbi; blee>
de totale voorbereidings>ost van de >lassie>e dmeest ?aarsc,i;nli;>ee uitvoerings?i;Te
R,lm bedroeg van de totale >osten in de bou?faseU Uit tabel 1 valt af te leiden dat
voorbereidings>ost van de PPS-variant b,2m ,oger ?erd ingesc,atU
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BHA:e= MCI -+3SAM
opmaa> aanbestedingsdossier
opmaaB Programma van Eisen

0,6Rm

1!0m

opmaaB referentie-ont7erp

1,9!m

lbm

begeleiding bi; aanbesteding

0,2Rm

70m

overige prestaties

pm

100m
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pm

100m
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0,0!m

b0m
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0,1!m

!00m

1,1bm

100m

pm

100m

0,70m

12bm

^\_X

Q`U\aX

Y;uridisc,, !nancieel, commercieelS

:eEEeC=H=JeELHeB S MHJe@H=JeELHeB\ AH=JeEC=ge=\]]]

4EH=J<eEOeE<C=

&CeJC=gABHA:e=

-O-AA' +OOR&EREI!I64S2OS-

Tabel 1: detaillering van !nanci\le versc,illenanalNse in voorbereidingsfase

Uitvoeringsfase
Det de uitvoeringsfase ?ordt de daad?er>eli;>e bou?periode bedoeldU ooals
reeds vermeld ?erden alle >osten van de >lassie>e dmeest ?aarsc,i;nli;>ee variant in
de periode tussen de gunning en de ingebrui>name geli;> gesteld aan 100mU Tabel 2
toont aan de uitvoerings>ost van de PPS-variant b,lm lager ?ordt ingesc,atU
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2HA:e= MCI FC:<HeEJeEA
*nt?erp>osten

2,blm

110m

Veilig,eidscoprdinatie

0,!7m

100m

Danagement

1,R7m

2b0m

Coprdinatie tussen versc,illende loten

0,!7m

0m

Z?aliteitsbe?a>ing

0,7Rm

1b0m

Bou?>osten

6l,22m

9R,!m
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bc\bUX

d_\`_X

Grondsanering

7,9bm

100m

Nutsleidingen

0,19m

100m

Natuurinric,ting i compensaties

b,bbm

100m
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aQ\`X

Q``X

B7aliteiscontrole

0,9bm

20m

proJectmanagement

R,27m

1bm

Interne >osen BAD

pm

100m

U\aQX

QU\dQX

Q``\`X

d^\aX
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Tabel 2: detaillering van !nanci\le versc,illenanalNse in uitvoeringsfase

Onderhoudsfase
GeTien de *oster?eelverbinding een toltunnel ?ordt, ontstaan oo> in>omsten eenmaal deTe verbinding in gebrui> isU De ,ierbi; ge,anteerde tarieven
Ti;n vri; geli;>aardig met die van de ,uidige Lief>ens,oe>tunnel en de Nederlandse
Westersc,eldetunnelU In de pra>ti;> Tal - uitgedru>t in een pri;sniveau anno 2011 de tol voor personen?agens, vrac,t?agens tot 12 ton en vrac,t?agens boven 12 ton
respectieveli;> 2,R2 euro^ 1b,7! euro en 1l,l7 euro bedragenU

Rb

Ter?i;l in de >lassie>e contractsvorm ,et onder,oud volledig ten laste van
BAD valt, is dit bi; de PPS-variant onderdeel van ,et contractU Bi; opmaa> van deTe
PPC ?erd een contractsperiode van 2b ;aar voorgesteld7U Het t,eoretisc,e ;aarli;>s
onder,oudsbudget voor de >lassie>e uitvoering bedroeg 1,9m van de totale uitvoerings>ost, ter?i;l dit PPS 1,Rm blee> ,oger te Ti;n YTie tabel !SU
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interne >osten BAD

pm

100m

ejterne begeleiding bi; onder,oud

0,1lm

1bm

T*TAAL *NDERH*UDSZ*ST

Q\dX

Q`Q\^X

*PBRENGSTEN Ytolin>omstenS

QW\aX

Q``X

Tabel !: detaillering van !nanci\le versc,illenanalNse in ejploitatiefase

ReAF>:a:e= H=LeBeETeCJAa=a>RAe_
De ge,anteerde >ostpri;sramingen van To?el de DB- als DBfD-variant Ti;n
de meest ?aarsc,i;nli;>e insc,attingen die op dat moment >onden ?orden gemaa>tU
Uiteraard Taten op deTe moment nog een aantal onTe>er,edenU Bovendien bli;>en
ramingen die bi; ,et voorbereiden van grote pro;ecten ?orden ge,anteerd, steeds uit
te gaan van te positieve insc,attingen van To?el >osten als opbrengsten9U
DeTe onTe>er,eidsanalNse spitste Tic, uitsluitend toe op de onderlinge
versc,ilpunten tussen beide variantenU Bovendien gebeurde deTe vergeli;>ing louter
>?alitatiefU oo staat in tabel R een min-te>en voor een grotere onTe>er,eid bi; PPS in
vergeli;>ing met DBU Een plus-te>en staat dan ?eer voor een >leinere onTe>er,eid bi;
PPSU Bi; deTe benadering ?ordt bovendien ondersc,eid gemaa>t tussen een beper>t
en aanTienli;> versc,il tussen beide variantenU

7S *ndertussen verlengd naar !b ;aarU
lS Deer informatie bi;lage R: onTe>er,eidsanalNse Yconsulteerbaar op ???UvlaanderenUbefpps of
???U bamnvUbe g oo> op te vragen via ppshvlaanderenUbeS
9S oie DUCATTEEUW SU, Ris>management bi; grote pro;ecten g PPS en over,eidsinfrastructuur, politeia,
november 200bU
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Versc,illen PPS vs >lassie>

#outen en onvol>omen,eden in ,et programma van eisen
Dinder >?aliteit van de ejterne advisering

---

&e>a=gECIBA:e ECACDHPA C= FC:<HeEC=gAYaAe
Wi;Tigingen vanuit de over,eid op To?el de randvoor?aarden
als ,et
programma van eisen
#outen en onvol>omen,eden in programma van eisen
Toestand ondergrond
Arc,eologisc,e vondsten
Coprdinatie tussen versc,illende loten

f
ff

&e>a=gECIBA:e ECACDHPA C= H=JeETHFJAYaAe
#outen en onvol>omen,eden van de prestatieniveau's
Wi;Tigingen vanuit BAD op de prestatieniveau's
#outen en onvol>omen,eden in programma van eisen
*vermac,t
Coprdinatie tussen de versc,illende uitvoerders
Het niet vertrou?d Ti;n met prestatieniveau's
Coprdinatie tussen de versc,illende uitvoerders
Een niet optimale planning van ,et onder,oud
Verborgen gebre>en van de aangelegde infrastructuur

r
r
r
r
r
r
rr

3

f
f

Tabel R: detaillering onTe>er,eidsanalNse

In af?eTig,eid van een globale risicoanalNse voor de >lassie>e dmeest
?aarsc,i;nli;>ee uitvoerings?i;Te, ?erd ,iervoor een aantal onTe>er,eidspercentages
aangenomenU Voor To?el de voorbereidings- als uitvoeringsfase ?erd uitgegaan van
1bm, voor de onder,oudsfase 20mU
De PPS-variant >ent in de voorbereidingsfase een aanTienli;> ,ogere onTe>er,eid, Todat een spreidingsrisico van 2bm ,iervoor aannemeli;> lee>U Tabel b ,eeft
,et overTic,t van de uiteindeli;>e onTe>er,eidspercentages van de overige fasenU
O=LeBeETeCJAa=a>RAe
Voorbereidings>osten
Uitvoerings>osten
*nder,ouds>osten

!&
1bm
1bm
20m

PPS
2bm
10m
1bm

Tabel b: resultaat onTe>er,eidsanalNse
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Resultaten !nancieel model
In de laatste fase ?orden To?el de resultaten van de !nanci\le versc,illenanalNse als de onTe>er,eidsanalNse ingebrac,t in een !nancieel modelU Hierbi; ?orden
de opbrengsten en >osten lineair uitgeTet in de ti;d, de versc,illen per ;aar bere>end
en verdisconteerdU #iguur 6 ,eeft een gra!sc,e voorstelling van dit !nancieel model,
evenals de input en resultaten bi; toepassing op de *oster?eelverbindingU Hieruit
bli;>t dat de !nanci\le indej voor meer?aarde 107,7 bedroegU Dit bete>ent dus dat
de PPS-variant naar ver?ac,ting 7,7m meer?aarde Tou opleveren in vergeli;>ing
met de >lassie>e uitvoerings?i;TeU
Uit de onderbou?ing van dit model valt af te leiden dat deTe meer?aarde
,oofdTa>eli;> ?ordt gerealiseerd door de integratie van pro;ectonderdelen en door ,et
levenscNclus den>en dat in de DBfD-variant nadru>>eli;>er aan?eTig isU Bovendien
resulteert oo> de versc,illen in risicospreiding g PPS is onTe>erder bi; voorbereiding
maar Te>erder bi; To?el uitvoering als onder,oud g in een niet te ondersc,atten
!nancieel voordeel voor de PPS-variantU

Rl

Tabel 6: gra!sc,e voorstelling resultaten onderToe> in re>enmodel
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3 Hoe hoog zijn de jaarlijkse opbrengsten als % van de uitvoeringskosten?

105,2%
101,4%
100,0%

7 Hoeveel bedragen de voorbereidingskosten bij PPS in verhouding tot DB-variant?

8 Hoeveel bedragen de jaarlijkse onderhoudskosten bij PPS in verhouding tot DB-variant?

9 Hoeveel bedragen de jaarlijkse opbrengsten bij PPS in verhouding tot DB-variant?

jaar

Meerwaarde

Meerwaarde index

Resultaat

7,7

107,7

Totaal

15%
30%

16,2

25%

10%

30%

20%

15%

15%

Onzekerheid

2,0

5,1

94,2

16,2

1,9

4,8

100,0

'Bedrag'

10 Geef aan hoe groot de onzekerheid is van iedere kasstroomin beide uitvoeringen (10% =vrij zeker;40% =zeer onzeker)

94,2%

6 Hoeveel bedragen de uitvoeringskosten bij PPS in verhouding tot DB-variant?

PPS Uitvoering

25

16,2%

2 Hoe hoog zijn de jaarlijkse onderhoudskosten als % van de uitvoeringskosten?

4 Wat is de verwachte duur van het contract voor het project (maximaal 30 jaar)?

4,8%
1,9%

1 Hoe hoog zijn de voorbereidingskosten als % van de uitvoeringskosten?

100

Input

0 De uitvoeringskosten stelt men gelijk aan 100

Publieke Uitvoering (DB-variant)

Publiek Private Vergelijking -Oosterweelverbinding

13,7

2,1

5,7

99,1

13,7

2,1

5,2

107,8

'Bedrag' incl onzekerheid

