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1. Inleiding en vraagstelling

Bij grote infrastructurele projecten werkt de overheid in toenemende mate samen met de private

sector. Door het betrekken van kennis en kunde van marktpartijen binnen een project kan

efficiencywinst worden behaald. De overheid moet het bedrijfsleven hiervoor wel de ruimte bieden.

Dit kan bijvoorbeeld door vroegtijdige betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de projectontwikkeling,

door in de aanbesteding eisen te stellen aan het resultaat en voldoende ruimte te laten aan het

bedrijfsleven voor de wijze waarop dit resultaat wordt bereikt. In toenemende mate kiest de overheid

er thans voor om in de planfase, voordat met de aanbesteding van een project gestart wordt, de

markt te consulteren.

De overheid kan het initiatief voor de marktconsultatie in de planfase alleen, maar ook in

samenwerking met andere (publieke en/of private) partijen, nemen. Wanneer er sprake is van

meerdere opdrachtgevers, kan het moeilijker worden om overeenstemming te krijgen over het doel

van de marktconsultatie. Dit behoeft nu namelijk niet alleen intern, maar ook onderling te worden

afgestemd.

Door het Rijk zijn reeds verschillende marktconsultaties gehouden of nog in uitvoering. Enkele

voorbeelden hiervan zijn de marktconsultaties omtrent RandstadRail, HSL-Zuid, Betuweroute en

recentelijk Project Mainport Rotterdam en A4-Midden Delfland. De marktconsultatie inzake de

Metroshuttle Kop van Zuid zal begin maart starten.

Wil marktconsultatie echter voor zowel overheid als bedrijfsleven een zinvol instrument zijn, dan

dienen de betrokkenen het eens te zijn over nut, het hoe en het wanneer van marktconsultatie. Tot op

heden ontbrak hierop een gemeenschappelijk gedragen visie. Wellicht mede hierdoor zijn de

ervaringen met marktconsultaties tot nu toe niet onverdeeld positief. Zowel binnen de overheid als

binnen de private sector worden kanttekeningen geplaatst bij het nut van marktconsultaties in hun

huidige vorm. De consultatieprocedure kost de overheid veel tijd en geld. Het resultaat is niet altijd

even vruchtbaar. Marktpartijen leveren vaak de kritiek dat de overheid via marktconsultaties probeert

gratis advies te krijgen en dat bedrijven worden gevraagd zonder enige garanties openheid van zaken

te geven. Bovendien moet het bedrijfsleven ook forse kosten maken om op de consultatie te kunnen

reageren.

Gezien de kanttekeningen die geplaatst worden bij marktconsultaties, en het feit dat de overheid de

markt in toenemende mate lijkt te willen consulteren, heeft het Kenniscentrum PPS ervoor gekozen

met zowel publieke als private partijen te discussiëren over het nut, het hoe en het wanneer van

marktconsultaties. Deze discussiebijeenkomst vond plaats op 23 februari jongstleden. Daarnaast is

bilateraal gesproken met enkele andere stakeholders. Tijdens discussie en gesprekken stonden drie

vragen centraal:
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1.  is het consulteren van de markt nuttig om de samenwerking tussen overheid en private partijen te

vergroten en verbeteren?

2.  in welke omstandigheden kan een marktconsultatie zinvol zijn?

3.  in welke vorm kan een marktconsultatie voor zowel publieke als private partijen de meeste winst

opleveren?

De discussiebijeenkomst en de gesprekken hebben duidelijke antwoorden op deze drie vragen

opgeleverd, die gedragen werden door de deelnemers van zowel publieke als private zijde. Algemeen

was men van mening dat navolging van de getrokken conclusies essentieel is om de kracht van het

instrument marktconsultatie volledig te kunnen benutten. Hierbij kan een sterke rol zijn weggelegd

voor de stuurgroepleden, namelijk in de terugkoppeling van het geleerde naar hun respectievelijke

departementen.  Onderstaand stuk geeft de belangrijkste bevindingen weer.
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2. Doel en verwachting van uitgevoerde marktconsultaties

Bij de overheid bestaat het beeld dat marktconsultatie een methode is om het bedrijfsleven in een zo

vroeg mogelijk stadium bij een project te betrekken. Hierdoor zou de uiteindelijke samenwerking

tussen de overheid en private partners kunnen verbeteren. Beide partijen kunnen immers reeds in

een vroeg stadium aangeven welke mogelijkheden zij zien voor, en welke randvoorwaarden zij stellen

aan samenwerking bij een project. De overheid kan het project dan zodanig vormgeven dat de pps

het meest efficiënt verloopt. Zowel overheid als bedrijfsleven kunnen dus gebaat zijn bij

marktconsultatie.

In de praktijk is echter duidelijk geworden dat er binnen de overheid, maar ook tussen enerzijds

overheid en anderzijds private partijen, een diffuus beeld bestaat over het doel van

marktconsultaties. Dit wordt ook duidelijk uit bestudering van verschillende

marktconsultatiedocumenten. In deze documenten wordt het doel steeds anders en niet eenduidig

geformuleerd.

Bij de marktconsultatie omtrent de HSL-Zuid is het doel kernachtig verwoord tot “het stimuleren van

private sector deelname in de HSL” . Bij andere projecten kost het beschrijven van het doel meer tijd.

Zo wordt het doel van de marktconsultatie omtrent RandstadRail als volgt verwoord: “de

marktconsultatie wordt gezien als een eerste gelegenheid voor marktpartijen om kennis te nemen van

de voornemens en ideeën van RandstadRail waar zonder wederzijdse verplichtingen op de

uitgangspunten en randvoorwaarden van dit project kan worden gereageerd. De marktconsultatie

beoogt bijdragen van private partijen aan de planuitvoering van RandstadRail op een geëigend

tijdstip mogelijk te maken. De consultatiefase biedt kortom (!) gelegenheid om uitgebreid kennis te

nemen van de wederzijdse ideeën over RandstadRail.”.  De marktconsultatie rond Metroshuttle-Kop

van Zuid lijkt een drieledig doel te beogen. Het consultatiedocument geeft aan dat men door de

marktconsultatie een beeld wil krijgen van de (on)mogelijkheden op kwalitatief en financieel gebied

en de mogelijkheden van publiek-private samenwerkingsvormen.

Hiernaast wordt nog onderscheid gemaakt tussen een primair en een secundair doel. Het primaire

doel is: “ Inzicht krijgen in de specifieke ideeën die in de markt van ontwikkelend en beleggend

Nederland leven. De gemeente kan de zo opgedane kennis laten meewegen en/of gebruiken bij de

besluitvorming over de manier waarop de realisatie van de verschillende deelprojecten zal worden

georganiseerd en de wijze waarop de markt hierin zal worden betrokken”. Het secundaire doel beoogt

echter een marketing aspect: “ De consultatieprocedure zal de belangstelling voor de ontwikkelingen

in dit deel van de stad positief beïnvloeden”.

Binnen de overheid blijkt bij aanvang van een marktconsultatie dus geen eenduidigheid te bestaan

over het doel van die specifieke consultatieronde. De overheid kan het doel ook niet altijd helder en

eenduidig verwoorden richting de private partijen. Private partijen kunnen hierdoor moeilijk afwegen

of het voor hen zinvol is om aan de consultatieronde deel te nemen. Ook is het voor hen moeilijk in te
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schatten welke bijdrage er precies verwacht wordt. Bovenal is hierdoor in het bedrijfsleven de indruk

ontstaan dat de overheid geen betrouwbare, professionele partner is. De overheid lijkt zelf niet te

weten wat zij met de marktconsultatie wil bereiken en wat zij met de resultaten zal gaan doen. Zolang

de overheid bij het consulteren van de markt niet helder weet te verwoorden welk doel zij nastreeft,

zal de marktconsultatie zijn doel missen.
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3. Het nut van marktconsultaties

Is het consulteren van de markt nuttig om de samenwerking tussen overheid en private

partijen te vergroten en verbeteren?

Marktconsultatie wordt onder andere ingezet bij projecten waarbij de overheid wil komen tot publiek-

private samenwerking. Voor een goede samenwerking is het van belang dat beide partijen ideeën,

informatie en kennis met elkaar delen. Het is belangrijk reeds in vroegtijdig stadium rekening te

houden met de verschillende wensen en belangen. Door de overheid wordt marktconsultatie vaak

gezien als methode om de markt vroegtijdig bij een project te betrekken en zo de uiteindelijke

samenwerking met het bedrijfsleven te verbeteren.

Van private zijde worden echter steeds vaker kanttekeningen geplaatst bij de inzet van

marktconsultatie. Zij worden steeds vaker benaderd voor een consultatieronde waar zij veel tijd en

geld in moeten investeren. Het uiteindelijke doel van de marktconsultatie en wat de overheid doet

met de private input is echter vaak onduidelijk. Private partijen staan hierdoor in toenemende mate

negatief tegenover deelname aan de consultatieronde. Hiernaast voelen zij zich echter vaak

‘verplicht’ om aan de consultatieronde deel te nemen, omdat het idee heerst dat de overheid de

marktconsultatie soms gebruikt als prekwalificatieronde. Wanneer zij ervoor zouden kiezen niet aan

de consultatieronde deel te nemen, vrezen zij minder kans te maken in de aanbestedingsfase.

Uitkomsten uit discussie

Binnen de overheid is men overtuigd van het nut van marktconsultatie. De ideeën en expertise van

private zijde worden zeer op prijs gesteld. Zo hebben bijvoorbeeld de marktconsultaties Betuweroute

en PMR veel waardevolle reacties uit het bedrijfsleven opgeleverd, die als basis kunnen dienen voor

toekomstige planvorming.

Ook private partijen vinden marktconsultatie in de fase vóór aanbesteding nuttig. Voor hen biedt dit

een mogelijkheid in een vroege fase een bijdrage te leveren en zo invloed uit te oefenen op het

proces. Zowel publieke als private kant zijn het er echter over eens dat de wijze waarop de overheid

het instrument marktconsultatie nu inzet voor verbetering vatbaar is.

Uit de discussie komt naar voren dat er geen eenduidig beeld bestaat over het doel van

marktconsultatie. Bij private partijen bestaat wantrouwen over het vrijblijvende karakter van de

consultatie. Er leeft het idee dat de overheid de consultatieronde soms al gebruikt om geschikte

partners te vinden. Hierdoor voelen zij zich verplicht op elke consultatieronde te reageren, omdat zij

anders buiten de boot vallen in de aanbestedingsfase.

Ook hebben private partijen nu te weinig zicht op wat er gebeurt met hun bijdrage aan de

consultatieronde. De overheid bedankt hen voor hun deelname, maar koppelt niet terug of en in

welke mate zij gebruik maakt van de input van private partijen. Dit werkt demotiverend voor de

private sector, die zich nu vaak gebruikt voelt. Bovendien kan het openbaar maken van de resultaten

van de marktconsultatie private partijen helpen bij het vinden van geschikte consortiumpartners,

waarbij zowel overheid en bedrijfsleven gebaat kunnen zijn.
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Het is belangrijk dat marktconsultaties betrekking hebben op de wijze waarop en het kader

waarbinnen de overheid de markt wil betrekken bij het oplossen van een probleem (outputdefinitie).

De outputdefinitie moet ruimte bieden aan innovatieve oplossingen die in een later stadium, vaak via

aanbesteding, door private partijen aangeboden kunnen worden.

Aanbevelingen:

n zowel publieke als private partijen zijn overtuigd van het nut van marktconsultatie, mits zij goed

uitgevoerd wordt;

n de marktconsultatie moet betrekking hebben op het op te lossen probleem, niet op de oplossingen

zelf;

n de overheid moet duidelijker terugkoppelen aan de private sector wat de resultaten van de

marktconsultatie zijn en wat zij besloten heeft met de input van het bedrijfsleven te gaan doen;

n wanneer de overheid de conclusies van de marktconsultatie openbaar maakt, kan dit private

partijen helpen geschikte consortiumpartners te vinden. Hierbij zijn zowel overheid als

bedrijfsleven gebaat;

n de marktconsultatie mag niet gebruikt worden als verkapte competitieronde. Partijen die wel en

partijen die niet aan de consultatieronde hebben meegedaan moeten gelijke kansen hebben in de

aanbestedingsfase.
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4. Het wanneer van marktconsultaties

In welke omstandigheden kan een marktconsultatie zinvol zijn?

Bij de start van tot op heden uitgevoerde marktconsultaties, verschilt de stand van zaken van het

betreffende project sterk. In sommige gevallen had de overheid een helder projectdoel geformuleerd

en vastgesteld tot welke taak- en risicoverdeling zij met private partijen wilde komen, bij andere

projecten was dit in veel mindere mate het geval. Hiernaast had de overheid nog niet altijd een

eenduidig antwoord op de vraag in welke mate zij bereid was haar publieke taken naar het private

domein over te hevelen. Ook had de overheid zichzelf bij de start van een marktconsultatie nog niet

altijd definitief (zowel beleidsmatig als budgettair) aan het project gecommitteerd.

De vraag rijst of het in al deze omstandigheden even zinvol is om de markt te consulteren. Twee

uitersten hiervan zijn de marktconsultaties HSL Zuid en A4-Midden Delfland. De marktconsultatie

HSL Zuid startte in een late fase en met concrete vragen. Ook was er duidelijk politiek commitment

bij het project. Omtrent de recentelijk van start gegane marktconsultatie A4-Midden Delfland is

onenigheid ontstaan. Het project is nog in een zeer vroege fase en er zijn nog geen concrete vragen

geformuleerd. Aangezien de A4-Midden Delfland politiek gezien nog altijd omstreden is, rees de

vraag hoeveel zin een marktconsultatie op dit moment heeft. Desalniettemin is toch besloten met de

marktconsultatie van start te gaan.

Uitkomsten uit discussie

De discussie maakt duidelijk dat marktconsultatie zowel in een vroeg als in een later stadium van

besluitvorming van een project zinvol kan zijn. Hierbij is het echter essentieel dat de overheid het

doel van de consultatie duidelijk heeft geformuleerd en dit ook helder naar buiten toe communiceert.

Hierdoor worden geen valse verwachtingen gewekt en kunnen private partijen zelf inschatten of het

zinvol is in dat stadium op de consultatieronde te reageren.

Aanbevelingen:

n marktconsultatie kan zowel in een vroeg als in een later stadium zinvol zijn. Het is echter

essentieel dat de overheid het doel van de consultatie duidelijk heeft geformuleerd en dit ook

helder naar buiten toe communiceert;

n het doel dat nagestreefd wordt met marktconsultatie, dient te verschillen per fase waarin het

instrument wordt ingezet. In een vroege fase kan marktconsultatie dienen om door middel van

open vragen input te krijgen als steun bij het opbouwen van een outputdefinitie of programma van

eisen. In een latere fase kan specifiek getoetst worden of de opgestelde outputdefinitie of het

programma van eisen werkbaar is.
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5. Het hoe van marktconsultaties

In welke vorm kan een marktconsultatie voor zowel publieke als private partijen de meeste

winst opleveren?

Bij marktconsultaties zijn twee partijen betrokken: de overheid en het bedrijfsleven. Wil het voor

beide partijen een nuttig instrument zijn, dan dienen de betrokkenen het eens te zijn over het doel en

het nut van de consultatie en de manier waarop de consultatie uitgevoerd wordt.

De overheid ziet marktconsultatie vaak als methode om zich in een vroegtijdig stadium op de hoogte

te stellen van de wensen en ideeën die er in het bedrijfsleven heersen, om zo de uiteindelijke

samenwerking te verbeteren. Zij kiest er daarom tot nu toe veelal voor om door middel van een

brede, open marktconsultatie reacties van zoveel mogelijk private partijen te ontvangen. Private

partijen beschouwen marktconsultatie echter vaak als een methode waarmee de overheid probeert

gratis zo veel mogelijk kennis en creatieve ideeën uit het bedrijfsleven te halen, zonder zich op enige

wijze aan deze partijen of het project te committeren.

Uitkomsten uit discussie

De discussie maakt duidelijk dat het niet zinvol is steeds voor dezelfde vorm te kiezen om de markt

te consulteren. Afhankelijk van de fase van een project en de vragen die de overheid heeft, zou de

overheid de wijze van marktconsultatie moeten aanpassen. Zo kan het in sommige gevallen zinvol

zijn slechts enkele partijen te benaderen met een vraag, in plaats van deze breed uit te zetten via een

open marktconsultatie. Deze wijze van marktconsultatie zal resultaten van hogere kwaliteit opleveren,

die zowel de overheid als het bedrijfsleven veel minder geld en tijd kosten. Dit is reeds gebleken uit

ervaringen die zijn opgedaan met expertsessies bij PMR. Hierbij is in een zeer vroeg stadium een

korte, intensieve sessie gehouden met enkele geselecteerde partijen. Deze bijeenkomst heeft

kwalitatief hoogstaande resultaten opgeleverd en vereiste slechts een geringe inzet van tijd en geld

van de betrokken partijen. Door zowel publieke als private zijde werd deze sessie zeer waardevol

geacht.

Hiernaast wordt bepleit dat de overheid voortaan in elke fase waarin zij de markt benadert duidelijk

formuleert wat de vraag is, wat het doel is van de marktconsultatie, welke spelregels er zijn en wat er

met de resultaten gaat gebeuren. De marktpartijen kunnen dan zelf inschatten of het voor hen zinvol

is in dat stadium al dan niet op de marktconsultatie te reageren. Hierdoor kan marktconsultatie voor

zowel publieke als private partijen meer winst opleveren. Hierbij blijft het belangrijk dat de consultatie

betrekking heeft op het probleem waarmee in een later stadium de markt, via aanbesteding, zal

worden benaderd en niet op de inhoudelijke oplossingen. Grondregel is dat de uiteindelijke aan te

besteden outputdefinitie voldoende ruimte biedt voor innovatieve oplossingen.
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Concluderend wordt gesteld dat het in een vroegtijdig stadium van een project, wanneer de overheid

nog geen concrete vragen heeft geformuleerd, zinvol kan zijn om selectief enkele private partijen te

benaderen. Door middel van bijvoorbeeld een discussiebijeenkomst kan dan in voor beide partijen

korte tijd en tegen beperkte kosten, veel resultaat worden geboekt. In een latere fase, wanneer de

overheid al concrete vragen heeft geformuleerd, kan een brede, open marktconsultatie worden

uitgevoerd. Aangezien de vraagstelling dan concreet is kunnen private partijen zelf inschatten of het

voor hen zinvol is aan de consultatieronde deel te nemen. Zodra private partijen deze keuze kunnen

maken, vervalt voor veel van de aanwezigen ook de noodzaak van het geven van een vergoeding

aan de private partijen die aan een marktconsultatie deelnemen.

Aanbevelingen:

n het is zinvol niet steeds voor dezelfde vorm te kiezen om de markt te consulteren. Afhankelijk van

de fase van een project en de vragen die de overheid heeft, zou de overheid de wijze van

marktconsultatie moeten aanpassen;

n in een vroege fase, wanneer de overheid nog geen concrete vragen heeft geformuleerd, is het

zinvoller om selectief enkele private partijen te benaderen. Door middel van bijvoorbeeld een

expertsessie of discussiebijeenkomst kan dan in voor beide partijen korte tijd en tegen beperkte

kosten, veel resultaat worden geboekt;

n in een latere fase, wanneer de overheid concrete vragen heeft (bijvoorbeeld vlak vóór de

aanbesteding), kan een brede, open marktconsultatie zinvol zijn, bijvoorbeeld om te toetsen of de

ontwikkelde outputdefinitie ook voor de markt werkbaar is;

n zodra de overheid duidelijk aangeeft wat het doel is van de marktconsultatie, welke spelregels er

zijn en wat er met de resultaten gaat gebeuren. is het voor de private partners mogelijk een

afweging te maken of het voor hen zinvol is aan de consultatieronde deel te nemen. Hierdoor

wordt de private partijen de mogelijkheid geboden selectief deel te nemen aan consultatierondes;

n wanneer de overheid goed omgaat met marktconsultaties, dan zijn private partijen bereid ook

zonder dat zij een vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen deel te nemen aan de

consultatieronde.
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6. Aanbevelingen voor het gebruik van marktconsultatie

Zowel publieke als private partijen zijn overtuigd van het nut van marktconsultatie, mits zij goed
uitgevoerd wordt. Wanneer de overheid goed omgaat met marktconsultaties, dan zijn private partijen
bereid ook zonder dat zij een vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen deel te nemen aan de
consultatieronde.

Aanbevelingen:
n marktconsultatie kan zowel in een vroeg als in een later stadium nuttig zijn. Het is echter

essentieel dat de overheid het doel van de consultatie duidelijk heeft geformuleerd en dit
ook helder naar buiten toe communiceert;

n het doel dat nagestreefd wordt met marktconsultatie, dient te verschillen per fase waarin
het instrument wordt ingezet. In een vroege fase kan marktconsultatie dienen om door
middel van open vragen steun te krijgen bij het opbouwen van een outputdefinitie of
programma van eisen. In een latere fase kan specifiek getoetst worden of de opgestelde
outputdefinitie of het programma van eisen werkbaar is;

n het is zinvol niet steeds voor dezelfde vorm te kiezen om de markt te consulteren.
Afhankelijk van de fase van een project en de vragen die de overheid heeft, zou de
overheid de wijze van marktconsultatie moeten aanpassen;

n in een vroege fase, wanneer de overheid nog geen concrete vragen heeft geformuleerd, is
het zinvoller om selectief enkele private partijen te benaderen. Door middel van
bijvoorbeeld een discussiebijeenkomst kan dan in voor beide partijen korte tijd en tegen
beperkte kosten, veel resultaat worden geboekt;

n in een latere fase, wanneer de overheid concrete vragen heeft (bijvoorbeeld vlak vóór de
aanbesteding), kan een brede, open marktconsultatie zinvol zijn, bijvoorbeeld om te
toetsen of de ontwikkelde outputdefinitie ook voor de markt werkbaar is;

n de marktconsultatie moet betrekking hebben op het op te lossen probleem, niet op de
oplossing zelf;

n zodra de overheid duidelijk aangeeft wat het doel is van de marktconsultatie, welke
spelregels er zijn en wat er met de resultaten gaat gebeuren, is het voor de private partners
mogelijk een afweging te maken of het voor hen zinvol is aan de consultatieronde deel te
nemen. Hierdoor wordt de private partijen de mogelijkheid geboden selectief deel te nemen
aan consultatierondes;

n de marktconsultatie mag niet gebruikt worden als verkapte competitieronde. Partijen die
wel en partijen die niet aan de consultatieronde hebben meegedaan moeten gelijke kansen
hebben in de aanbestedingsfase;

n de overheid moet duidelijk terugkoppelen aan de private sector wat de resultaten van de
marktconsultatie zijn en wat zij besloten heeft met de input van het bedrijfsleven te gaan
doen;

n de overheid dient de conclusies van de marktconsultatie openbaar te maken. Dit private
partijen helpen geschikte consortiumpartners te vinden, waarbij zowel overheid als
bedrijfsleven gebaat zijn.

Keuzemodel voor fase en type marktconsultatie:

soort vraag

fase
vroeg laat

open

gesloten

expertsessie

brede marktconsultatie


