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BESCHOUWING

Het ongeval
In de ochtendspits van 26 mei 2016 vond een ongeval plaats tijdens de renovatie van het 
voormalige VROM-gebouw aan de Rijnstraat 8, tegenover het station Den Haag Centraal. 
Tijdens het hijsen van steigerdelen kwamen 20 tralieliggers los. Deze vielen van ruim 
60 meter hoogte naar beneden en kwamen deels buiten het bouwterrein terecht. Een 
voorbijgangster werd geraakt en overleed.

Veiligheid bouw plaats in stedelijke omgeving is lastige puzzel
In Nederland wordt veel gebouwd in binnenstedelijk gebied. Het gaat om omvangrijke 
en ingrijpende projecten zoals de bouw van de Zalmhaventoren in Rotterdam, de 
vernieuwing van het stationsgebied in Utrecht en de renovatie van het voormalige 
VROM-gebouw in Den Haag. Binnensteden zijn druk en ruimte is schaars. Grote bouw-
projecten kunnen daardoor gepaard gaan met verhoogde veiligheidsrisico’s. Op krappe 
bouw plaatsen die ingesloten worden door drukgebruikte stedelijke ruimte is de kans 
groter dat een ongeluk ook gevolgen heeft buiten het bouw hek. Het borgen van 
omgevings veilig heid bij dergelijke projecten is dus van cruciaal belang. Dat kan een 
lastige puzzel zijn, omdat veilig heids maat regelen consequenties kunnen hebben voor 
andere belangen zoals bereikbaarheid en leefbaarheid.

Ongeval Rijnstraat toont verborgen spanningsveld en onvoldoende buffer
Toen de bouw werk zaam heden aan de Rijnstraat 8 van start gingen, dachten de bouwer 
en de gemeente Den Haag deze puzzel te hebben opgelost. Het ongeluk op 26 mei 
2016 maakte echter een verborgen spanningsveld tussen de bereikbaarheid van het 
stationsgebied en de veiligheid rondom de bouw plaats zichtbaar. Dagelijks passeerden 
duizenden mensen het bouwterrein. De steigerdelen die uit de hijskraan vielen, kwamen 
gedeeltelijk buiten de bouw plaats terecht, middenin het voetgangers- en fietsverkeer 
van de ochtendspits. De Raad ziet dat de gemeente Den Haag voorop loopt met onder 
andere het specificeren van minimumafstanden tussen een actieve hijskraan en het 
bouw hek, maar constateert ook dat deze regels onvoldoende buffer boden om de 
omgeving te beschermen tegen de steigerdelen die uit de hijskraan vielen. Deze vielen 
tot twee keer verder dan waar de regels rekening mee hielden.

Omgevingsanalyse vooraf door opdrachtgever helpt problemen voorkomen
De aanname van de partijen die betrokken waren bij de afstemming over de bouw plaats 
was dat het buiten het bouw hek veilig was, omdat de contouren van de bouw plaats op 
basis van de veiligheidsregels van de gemeente tot stand waren gekomen. Omgevings-
veilig heid is echter geen statisch en absoluut gegeven (wel of niet veilig). Bij het inpassen 
van een bouw plaats in de omgeving gaat het juist om de interactie en mogelijke spanning 
tussen de beoogde omgevings veilig heid en andere omgevings factoren en -belangen. 
Hoe eerder die aan het licht komen, hoe beter er rekening mee gehouden kan worden. 
De Raad ziet daarom in de voorbereiding van een bouw project een belangrijke rol 
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weggelegd voor opdrachtgevers van bouw projecten. Vóór het uitschrijven van een 
aanbesteding zou de opdrachtgever een omgevingsanalyse kunnen uitvoeren, in nauw 
overleg met de gemeente. Daarbij worden alle relevante omgevings factoren, zoals de 
ligging van de bouw plaats, de intensiteit van verschillende verkeersstromen en de 
afspraken die met betrokken partijen in het gebied zijn gemaakt, in kaart gebracht. Een 
dergelijke omgevingsanalyse vooraf helpt de opdrachtgever om een realistische en 
verantwoorde bouwopdracht op te stellen waardoor een bouwer voldoende tijd, geld en 
ruimte krijgt om veilig te werken. Daarna moet de bouwer bekijken wat er nodig en 
mogelijk is om de omgevings veilig heid te borgen en welke bouwmethode hierbij past. 

Risico’s in beeld brengen en tegengaan met beleid
De gemeente keurt een bouw project goed en stelt daarvoor eisen aan het niveau van 
veiligheid. Dit vereist dat er een duidelijk beeld bestaat van welke gevaren zich kunnen 
voordoen op de bouw plaats, hoe groot de kans hierop is, wat de mogelijke effecten zijn 
en welke factoren hierop van invloed zijn. Een voorbeeld van zo’n risico is het vallen van 
objecten uit een hijskraan. Hierbij is van belang om te weten hoe ver objecten kunnen 
vallen en hoe dat wordt beïnvloed door bijvoorbeeld massa en vorm van de hijslast, 
hijshoogte, beweging van de kraan, wind en objecten in het valtraject (zoals steigers). De 
Raad is van oordeel dat de minister voor Wonen en Rijksdienst, in samenwerking met de 
bouwsector, op deze wijze risico’s in beeld moet brengen. 

Op het moment dat de manifestatie en effecten van bouwrisico’s grondig zijn onderzocht, 
kunnen gemeenten beleidsregels opstellen of aanpassen om deze risico’s tegen te gaan. 
Voorafgaand aan dit proces zou de minister voor Wonen en Rijksdienst moeten vaststellen 
welk niveau van omgevings veilig heid wordt beoogd. De toepassing van het gemeentelijk 
beleid moet er vervolgens voor zorgen dat dit beoogde veiligheidsniveau ook wordt 
bereikt.

In alle fasen bouwproces scherp toetsen of de veiligheid voldoende is
Om ongevallen te voorkomen, dient (omgevings)veiligheid expliciet te worden gemaakt en 
in alle fasen van het bouwproces integraal te worden behandeld. Bouwer, opdracht gever, 
omgevingspartijen en gemeente zullen daarbij moeten samenwerken en steeds opnieuw 
moeten toetsen of de (omgevings)veiligheid voldoende geborgd is. Het door de minister 
vast te stellen veiligheidsniveau moet in elke fase van een project een referentie punt zijn 
bij het nemen van beslissingen en het afwegen van belangen. Leidende vraag is steeds: 
welke invloed heeft dit op de (omgevings)veiligheid? Vervolgens: als de (omgevings)-
veiligheid in het gedrang komt, is dat acceptabel en zijn maatregelen mogelijk? Als 
veiligheid onder de vastgestelde grens dreigt te zakken, zou dat bijvoorbeeld kunnen 
leiden tot het bijstellen van de planning, het accepteren van meer overlast of minder 
bereikbaarheid, of zelfs het (tijdelijk) stopzetten van een project. 

De Raad verwacht bij de afstemming over bouw plaats en omgeving een leidende rol van 
de gemeente. De gemeente behartigt de belangen van de stad en geeft goedkeuring 
aan bouw projecten. Bij botsende omgevingsbelangen is het aan haar om deze 
zorgvuldig, maar ook efficiënt te wegen en vervolgens een duidelijk en verantwoord 
besluit te nemen. De Raad is van oordeel dat de gemeente Den Haag stappen kan zetten 
om dit proces sneller te laten verlopen. Bij de Rijnstraat 8 had de gemeente zes maanden 
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nodig om tot een instemmingsbesluit te komen, waardoor de bouw vertraging opliep en 
de bouwer met financiële verliezen werd geconfronteerd. 

Veiligheidsmarge verkleint effect ongeluk, veiliger werken verkleint kans op ongeluk
Het uiteindelijke resultaat van alle veiligheidsafwegingen en -inspanningen zou moeten 
zijn dat de omgevings veilig heid niet volledig op de schouders rust van het uitvoerend 
team op de bouw plaats. Indien er een fout gemaakt wordt, dient er voldoende marge te 
zijn, zodat die fout niet meteen leidt tot een ernstig ongeluk. Tegelijkertijd constateert 
de Raad dat er juist op de bouw plaats nog heel veel veiligheidswinst te bereiken is. De 
bouwsector heeft het grootste aantal ongevallen van alle sectoren, zowel in absolute als 
relatieve zin.1 Indien er veiliger wordt gewerkt, gebeuren er minder ongelukken. Bouwers 
zijn en blijven de primair verantwoordelijke voor een veilige bouw.

Aanbevelingen

Aan het Rijksvastgoedbedrijf en leden van Opdrachtgeversforum in de bouw

1. Breng vóór de aanbesteding van bouw projecten de relevante omgevings factoren in 
kaart en gebruik deze voor het formuleren van een realistische en veilig realiseerbare 
bouwopdracht.

Aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst

2. Verbeter, in samenwerking met de bouwsector, het inzicht in de omvang en aard van 
bouwrisico’s voor de omgeving van een bouw plaats: 
a. Houd hiervoor gestructureerd kenmerken, oorzaken, gevolgen en frequentie van 

incidenten bij en publiceer deze gegevens als open data.
b. Onderzoek daarnaast het valgedrag van objecten die uit hijskranen vallen en 

publiceer de resultaten.

3. Gebruik de resultaten van aanbeveling 2 om een veiligheidsniveau vast te stellen voor 
de omgeving van bouw plaatsen.

Aan de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht

4. Verwerk de data, de resultaten van het onderzoek en het vastgestelde veilig heids-
niveau als genoemd in aanbevelingen 2 en 3 in de landelijke richtlijn bouw- en sloop-
veiligheid.2

1 In 2013 waren er in de bouw bijna 9000 letselongevallen die leidden tot spoedeisende hulp, per 100.000 
werkenden waren het er circa 2.200. Het gemiddelde aantal ongevallen over alle sectoren was circa 3500 en 750 
per 100.000 werkenden. Daarbij worden de ongevallen die niet aan een sector zijn toebedeeld buiten beschouwing 
gelaten (bron: Stichting VeiligheidNL, 2016).

2 Deze landelijke richtlijn wordt momenteel ontwikkeld op initiatief van een aantal grotere gemeenten onder de 
vlag van de Vereniging Bouw en Woningtoezicht.
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Aan de Gemeente Den Haag

5. Toets in de voorbereiding van een bouw project of het veiligheidsniveau behaald 
wordt en blijf dat in de gaten houden. Maak daarbij gebruik van de uitkomsten van 
aanbevelingen 2 en 3. Let daarbij op de kenmerken van de omgeving van de 
bouwplaats en de mogelijkheid dat andere omgevingsbelangen botsen met de 
beoogde veiligheid.

6. Richt de afstemming met betrokken omgevingspartijen vóór het instemmingsbesluit 
efficiënter in. Benoem een projectleider die bij botsende belangen een duidelijke en 
verantwoorde afweging maakt om sneller tot een besluit te komen.

Aan Koninklijke BAM Groep N.V.

7. Zorg voor concrete afspraken over veilig werken en controleer dat deze afspraken op 
de bouw plaats worden begrepen en nageleefd.

mr. T.H.J. Joustra mr. C.A.J.F. Verheij
Voorzitter van de Onderzoeksraad Secretaris-directeur
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AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN

Aanpikker Iemand die ondersteunende werkzaamheden verricht tijdens een 
hijsklus, zoals het bevestigen van de hijslast aan de hijskraan.

Beleidsregels Richtlijnen van de gemeente Den Haag op het gebied van bouw-
veiligheid. Deze staan in het gemeentelijk bouwveiligheids beleid 
(Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag). 

Bouw hekafstand Afstand tussen het gebouw en het bouw hek. Dit is een maat voor de 
omvang van een bouw plaats.

Bouwticket Digitaal formulier voor het aanvragen en toezeggen van een locatie, 
datum en tijdsperiode voor het aan- of afvoeren van bouwmateriaal 
en/of -materieel op de bouw plaats.

Bouwveilig-
heidsplan

Plan dat weergeeft hoe de veiligheid op de bouw plaats en die van 
de omgeving geborgd worden tijdens de bouw. Het beschrijft 
bouwactiviteiten, bouwrisico’s en beheersmaatregelen en geeft 
invulling aan eisen uit de bouwregelgeving. Het kan daarnaast eisen 
en maatregelen vanuit arbowetgeving bevatten, zodat één 
document met alle bouwveiligheidsbepalingen ontstaat.

Bouw veilig heids-
zone

Veiligheidsbuffer tussen een hijszone en de openbare ruimte. In 
deze zone is hijsen niet toegestaan.

B&W College van burgemeester en wethouders.

DBFMO-contract Design, Build, Finance, Maintain & Operate. Dit is een publiek 
privaat samenwerkingscontract bedoeld om de hele keten van 
ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie van een 
bouwwerk uit te besteden aan een private partij.

Gestropt hijsen Hijsmethode waarbij een hijsband (of ander hijsmiddel) om een last 
wordt geslagen en waarbij het ene uiteinde van de hijsband door de 
lus aan het andere uiteinde geschoven wordt. Zodra de last gehesen 
wordt trekt de hijsband zichzelf strak rond de last.

Hefsteiger Steigerconstructie waarvan het steigerplatform verticaal langs 
masten verplaatsbaar is. 

Hijszone Zone waarin mag worden gehesen. 

In de broek hijsen Hijsmethode waarbij de hijsbanden (of andere hijsmiddelen) los om 
een last bevestigd worden.
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Instemmings-
besluit

Vergunning waarmee de gemeente Den Haag instemt met het 
afsluiten of opbreken van een openbare weg voor bijvoor beeld 
bouw werk zaam heden. Voor afgifte van de vergunning toetst de 
gemeente onder meer of de wegafsluiting of -opbreking gevaar 
oplevert voor het veilig gebruik van wegen en wat de invloed ervan 
is op de bereikbaarheid binnen de gemeente.

Last Hetgeen tijdens hijswerkzaamheden horizontaal of verticaal 
verplaatst (gehesen) wordt. Een last kan bestaan uit één object of uit 
meerdere objecten die gelijktijdig gehesen worden.

Omgevings-
partijen

Partijen die gebruik maken van de omgeving van de bouw plaats of 
hier zeggenschap over hebben, zoals omwonenden, winkeliers, 
hulpdiensten, vervoersbedrijven en gemeentelijke diensten.

Omgevings veilig-
heid

Omgevings veilig heid bij bouw werk zaam heden, in dit rapport 
afgekort tot omgevings veilig heid: bescherming van de omgeving 
rond een bouw plaats tegen de gevaren ervan.

Omgevings-
vergunning

Geïntegreerde vergunning op het gebied van bouwen, wonen, 
monumenten, ruimte, natuur en milieu. Voor het uitvoeren van 
bouw- en sloop werk zaam heden kan een omgevings vergunning 
nodig zijn.

Onder doorgang Openbare en voor voetgangers toegankelijke tunnel door het 
gebouw aan de Rijnstraat 8 in Den Haag.

Opbreek overleg Overleg tussen omgevingspartijen in de gemeente Den Haag, ter 
ondersteuning van het proces voor afgifte van een 
instemmingsbesluit.

Opstelplaats Locatie op de bouw plaats voor het opstellen, laden en lossen van 
vrachtwagens met bouwmateriaal en/of -materieel.

Steigerdeel Zie tralieligger.

Torenkraan Veelal vast opgestelde hijskraan, opgebouwd uit een verticale toren 
en een horizontale giek met een hijsinrichting. Met een torenkraan 
kan een last horizontaal en verticaal verplaats worden.

Tralieligger Een uit metalen buizen samengestelde ligger die onderdeel is van 
een bouwsteiger. De afmetingen van de ligger hangen af van het 
type. De ligger uit dit onderzoek was 2 bij 0,5 meter.

Vernieuwing 
Rijnstraat 8

Project voor de grootschalige renovatie van het voormalige VROM-
gebouw aan de Rijnstraat 8 in Den Haag. Het project bestond uit het 
ontwerpen, bouwen, financieren, beheren, onderhouden en 
exploiteren van het gebouw voor een periode van 25 jaar.
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1 INLEIDING 

Op 26 mei 2016 vond een ongeval plaats tijdens de renovatie van het voormalige VROM-
gebouw aan de Rijnstraat 8 in het centrum van Den Haag. Tijdens het lossen van een 
vrachtwagen met steigerdelen door een torenkraan viel een bundel van twintig metalen 
tralieliggers van zestig meter hoogte naar beneden. Een aantal van deze liggers kwam 
buiten de bouw plaats terecht. Een voorbijgangster werd geraakt en overleed.

1�1 Onderzoek

In dit rapport staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

1. Wat waren de directe oorzaken van het ongeval aan de Rijnstraat?
2. Hoe hebben de betrokken partijen in de voorbereiding van de bouw de risico’s 

op het vallen van objecten in de openbare ruimte beheerst? 

De Onderzoeksraad heeft zijn onderzoek gericht op het bouwen op een beperkte ruimte 
in druk stedelijk gebied. Het onderzoek bestrijkt de periode vanaf het besluit tot het 
vernieuwen van het gebouw aan de Rijnstraat 8 tot aan het vallen van de tralieliggers. De 
Raad onderzocht de hijsactie, de risico’s van vallende objecten, de beleidsregels van de 
gemeente Den Haag, de inpassing van de bouw plaats in de omgeving en de aan-
besteding van het project.3 Andere bouwrisico’s dan vallende objecten, zoals instorting, 
brand, explosie etc. maakten geen deel uit van het onderzoek. 

Het onderzoek volgt op eerdere onderzoeken naar bouwongevallen,4 waarin de 
Onderzoeksraad constateerde dat de ontwikkeling naar een hoger veiligheidsbesef en 
groter verantwoordelijkheidsgevoel in de bouw noodzakelijk is. Die algemene lessen 
blijven van toepassing.

3 Bijlage A Onderzoeksverantwoording beschrijft hoe de Raad het onderzoek uitgevoerd heeft.
4 Onderzoeksraad voor Veiligheid, Instorten van het dak van de aanbouw van het stadion van FC Twente te Enschede, 

2012; Onderzoeksraad voor Veiligheid, Instorting verdiepingsvloer B-tower Rotterdam, 2012; Onderzoeksraad voor 
Veiligheid, Hijsongeval Alphen aan den Rijn, 2015.
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1�2 Referentiekader en betrokken partijen 

Het onderzoek richt zich op de partijen die betrokken waren bij de voorbereiding van het 
project ‘Vernieuwing Rijnstraat 8’ en op de partijen die betrokken waren bij de uitvoering 
van de hijsactie op 26 mei 2016.5 

De Onderzoeksraad gebruikt in het onderzoek een referentiekader.6 Dit kader geeft aan 
hoe de Raad aankijkt tegen de verdeling van verant woordelijkheden voor de omgevings-
veilig heid bij het bouwen in druk stedelijk gebied op een krappe bouw plaats. Deze 
paragraaf beschrijft de algemene uitgangs punten van de Raad en de verwachtingen die 
hij heeft per partij.

Veiligheid omgeving bij bouw werk zaam heden
Buiten de contouren van de bouw plaats moeten derden zich beschermd weten tegen de 
gevaren van de bouw plaats. Partijen betrokken bij bouw werk zaam heden hebben daarom 
de verantwoordelijkheid de hieraan verbonden risico’s zo goed mogelijk in kaart te 
brengen en te beheersen. Omdat de Raad vindt dat de veiligheid van derden niet alleen 
mag afhangen van het dagelijks foutloos verlopen van de uitvoering van de bouw werk-
zaam heden, moeten de beheersmaatregelen marge creëren om fouten en gebreken in 
de uitvoering op te vangen.

Inherent aan een bouwlocatie in druk stedelijk gebied is dat veel partijen worden beïn-
vloed door de werkzaamheden. Bij bouwen in stedelijk gebied kunnen conflicterende 
belangen de indeling van de omgeving van de bouw plaats compliceren. Daarnaast kan 
de aard van een bouwlocatie bijdragen aan verhoogde veiligheidsrisico’s voor derden. 
De combinatie van beperkte werkruimte en de aanwezigheid van veel passanten zorgt 
voor verhoging van de kans op een ongeval met effect buiten de bouw plaats. Een 
verhoogd veiligheidsrisico en mogelijk conflicterende belangen van betrokken partijen 
vragen om een integrale weging van belangen en risico’s.

(Publieke) opdrachtgever
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB)7 trad namens het Rijk op als opdrachtgever.8 Het RVB is 
de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en valt onder het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is verantwoordelijk voor het beheer en de 
instandhouding van de grootste vastgoedportefeuille van Nederland. 

De opdrachtgever heeft, zeker als dit de overheid zelf is, een verantwoordelijkheid om 
de omgeving van een bouw plaats voor gevaren te behoeden.9 Deze verantwoordelijkheid 
valt onder de zorgplicht die is vastgelegd in de Woningwet.10 De opdrachtgever moet 

5 Zie bijlage D voor een uitgebreide beschrijving van de betrokken partijen.
6 Zie bijlage C voor het volledige referentiekader.
7 Het RVB is, in zijn huidige vorm, op 1 juli 2014 ontstaan uit een fusie van vier rijksvastgoeddiensten.
8 Het Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties was opdrachtgever en had de Programmadirectie Opdrachtgeverschap Rijkskantoren (POR) 
aangewezen als gedelegeerd opdrachtgever. Het Rijksvastgoedbedrijf was contracthouder en trad in die rol op 
als opdrachtgever naar de bouwer. 

9 Zie ook rapport: Onderzoeksraad voor Veiligheid, Hijsongeval Alphen aan den Rijn, 2016.
10 Woningwet, artikel 1a.
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door het opstellen van een realistische bouwopdracht de randvoorwaarden (tijd, geld en 
ruimte) creëren waardoor de bouwer zijn primaire verantwoordelijkheid voor een veilige 
bouw kan invullen.

Opdrachtnemer (bouwer)
Het RVB gunde de opdracht voor het project Vernieuwing Rijnstraat 8 in Den Haag 
middels een DBFMO-overeenkomst 

11 aan het consortium ‘PoortCentraal’ voor een 
periode van 25 jaar. Het consortium bestond uit drie partijen: een architect, hoofd-
aannemer BAM12 en een facilitair dienstverlener. In het consortium realiseerde BAM de 
bouw- en sloop werk zaam heden. 

De veilige uitvoering van de bouw werk zaam heden is wettelijk gezien primair de 
verantwoordelijkheid van de bouwer, in dit geval BAM. Veilig werken begint met een 
uitvoerbaar bouwplan waarin risico’s zijn geëxpliciteerd en beheerst. Ook vereist het 
duidelijke regels en afspraken en een nauwkeurige navolging daarvan in de uitvoering. 
Op een krappe bouw plaats in druk stedelijk gebied is dit cruciaal: als er iets mis gaat is 
de kans groot dat dit een effect heeft buiten de bouw plaats.

Gemeente
Het project vond plaats in de gemeente Den Haag. Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Den Haag was als bevoegd gezag zowel verantwoordelijk 
voor het verstrekken van de omgevings vergunning voor de bouw- en sloop werk zaam-
heden, als voor de afgifte van een instemmingsbesluit voor het gebruik van de openbare 
ruimte gedurende de bouw werk zaam heden. Namens het college was de dienst 
Stedelijke Ontwikkeling (DSO) verantwoordelijk voor het beoordelen van de vergunning-
aanvraag voor de bouw- en sloop werk zaam heden aan de Rijnstraat, het verlenen van de 
omgevings vergunning en het toezicht op het vergunde. De veiligheid van de omgeving 
tijdens de bouw viel onder dit vergunningstraject. Namens het college was de dienst 
Stadsbeheer (DSB) verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces tot het verkrijgen 
van, en voor de daadwerkelijke afgifte van een instemmingsbesluit. 

De verantwoordelijkheid van de overheid is om de veiligheid van de burgers te 
waarborgen. Uitgangspunt van de Raad is dat omgevings veilig heid een publiek belang is 
dat vraagt om een publieke afweging. Het college van B&W heeft de eind verant-
woordelijk heid over de vergunningen en dient alle belangen integraal te wegen.13

Stads vervoerder
Stads vervoerder HTM beheerde een tijdelijke tramhalte naast de bouw plaats. Vanaf deze 
halte was er een looproute naar het nabijgelegen station Den Haag Centraal. Een deel 
van de gevallen tralieliggers kwam terecht op deze route en op de trambaan. 

11 Een Design, Build, Finance, Maintain & Operate overeenkomst is een publiek privaat samenwerkingscontract 
bedoeld om de hele keten van ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie van een bouwwerk uit te 
besteden aan een private partij.

12 De bouw- en sloop werk zaam heden aan Rijnstraat 8 vielen onder BAM Bouw en Techniek. Dit is een onderdeel van 
de werkmaatschappij BAM Bouw en Vastgoed van de Koninklijke BAM Groep NV. 

13 Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 3, Algemene bepalingen over besluiten.
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HTM heeft, als beheerder van de traminfrastructuur, verantwoordelijkheid voor een veilig 
gebruik van deze infrastructuur. Daarnaast verwacht de Raad dat de HTM zich in haar 
rollen als beheerder en vervoerder ook verantwoordelijk voelt voor het veilig gebruiken 
en bereiken van haar voorzieningen en hierover actief overleg voert met andere 
(omgevings)partijen. 

1�3 Leeswijzer

Dit rapport is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 2 beschrijft de toedracht van het hijs-
ongeval op 26 mei 2016. Hoofdstuk 3 beschrijft op welke wijze de bouwer en de 
betrokken omgevingspartijen de contour van de bouw plaats en de veiligheid daar om-
heen vorm gaven. Hoofdstuk 4 geeft de conclusies weer en hoofdstuk 5 de aanbevelingen. 
De bijlagen bevatten extra onderzoeksinformatie.
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2 TOEDRACHT 

Op 26 mei 2016 viel een bundel metalen tralieliggers van ruim zestig meter hoogte uit 
een torenkraan tijdens bouw werk zaam heden aan de Rijnstraat 8 in het centrum van Den 
Haag. Hierbij kwam een voorbijgangster om het leven. Dit hoofdstuk beschrijft het 
verloop en de gevolgen van het ongeval. Ook gaat het in op regels en afspraken van de 
bouwer en de gemeente Den Haag over veilig hijsen. 

2�1 Situatie op 26 mei 2016

Renovatieproject 
Het ongeval vond plaats tijdens de renovatie van het voormalige VROM-gebouw in Den 
Haag. In het project ‘Vernieuwing Rijnstraat 8’ werd dit gebouw gedeeltelijk gesloopt en 
opnieuw opgetrokken. Het pand ligt in de binnenstad, tegenover het treinstation Den 
Haag Centraal. Een onderdoorgang voor voetgangers en een trambaan lopen door het 
gebouw en verbinden Den Haag Centraal met de Haagse binnenstad. Trambanen en 
drie wegen, sluiten het gebouw in. De grond hieromheen is nagenoeg geheel bebouwd 
met andere kantoorpanden. De trambanen, wegen, onderdoorgang en de trambaan 
door het gebouw bleven tijdens de bouw- en sloop werk zaam heden in gebruik. 

Het ongeval vond plaats op de hoek van de Rijnstraat en de Schedel doeks haven (bij 
poort 3, zie figuur 1).
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hard viaduct
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Figuur 1:  Bouw plaats en omgeving gezien vanaf de hoek Rijnstraat-Schedel doeks haven. (Foto: Politie/

landelijke eenheid)
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Naastgelegen tramhalte 
Aan de Schedel doeks haven lag naast de bouw plaats een tijdelijke tramhalte. Vanwege 
werkzaamheden elders in de stad gebruikte de stads vervoerder deze halte tijdens de 
bouw- en sloop werk zaam heden aan het pand. Vanaf de halte was er een looproute naar 
het treinstation Den Haag Centraal. Gemiddeld stopten er tijdens de spits 24 trams per 
uur bij de halte. Dit zorgde voor een voetgangersstroom van gemiddeld ruim 2.000 reizigers 
per uur, tussen de halte en het treinstation. Dit aantal kwam bovenop de ca. 1.000 fietsers 
per uur in de Rijnstraat tijdens de spits.

Bouw plaats
Er was niet genoeg ruimte voor een bouw plaats op eigen grond.14 Tijdens de bouw 
werden daarom een deel van de Oranjebuitensingel en de Rijnstraat afgezet en bij het 
bouwterrein getrokken. De bouw plaats was krap en ingericht om efficiënt gebruik te 
maken van de beperkte ruimte. Zo werden bouwmaterialen niet op de bouw plaats zelf 
opgeslagen, maar op een speciale locatie elders in de stad. Op het moment dat de 
materialen nodig waren, werden deze vanuit die opslaglocatie met vrachtwagens naar 
de bouw plaats gereden en afgeleverd.

Er werd dagelijks veel materiaal aan- en afgevoerd om de drukke bouw te faciliteren. Om 
de gewenste planning te halen vonden gelijktijdig twee ruwbouwstromen, acht afbouw-
stromen en twee gevelstromen plaats. Op het drukste moment werkten er circa 
600  personen gelijktijdig, veelal onder en boven elkaar, op de bouw. Voor al deze 
werkzaamheden moest aan- en afvoer van materialen plaatsvinden.

De vrachtwagens konden via verschillende poorten naar opstelplaatsen op de bouw-
plaats rijden. Aan de Schedel doeks haven waren dit de poorten 1 en 3 (zie figuur 1). 
Vanaf een opstelplaats werden de materialen zo snel mogelijk gelost en naar de locatie 
van gebruik getransporteerd, zodat de opstelplaats weer beschikbaar kwam voor de 
volgende vrachtwagen. Voor verticaal transport waren op de bouw plaats, naast 
verschillende liften en trappen, twee toren kranen beschikbaar (kraan 1 en kraan 2). Voor 
horizontaal transport kon men onder andere heftrucks gebruiken. 

Beleidsregels gemeente
Om voorbijgangers te beschermen tegen vallende objecten heeft de gemeente Den 
Haag beleidsregels voor hijsen.15 Op een bouwterrein mag binnen een vooraf bepaalde 
hijszone gehesen worden. Tussen de hijszone en het bouw hek ligt een bouw veilig heids-
zone, die een buffer vormt tussen de hijszone en de openbare ruimte buiten het 
bouw  hek. De grootte van de bouw veilig heids zone is afhankelijk van de hijshoogte: hoe 
hoger er gehesen wordt, hoe groter de bouw veilig heids zone moet zijn. De hijszone en 
de bouw veilig heids zone bepalen samen de bouw hekafstand: het minimale aantal 
benodigde meters tussen bouw hek en gebouw.16

14 Alleen aan de zijde Schedel doeks haven was eigen grond beschikbaar voor de bouw plaats. Deze ruimte lag tussen 
het gebouw en de tramhalte.

15 Gemeente Den Haag, Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag, RIS138137a_15-JUN-2006, 
mei 2006.

16 Zie bijlage E.2 voor meer informatie over de beleidsregels.
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Deelconclusies

• Aan de Rijnstraat 8 in Den Haag vond een renovatieproject plaats middenin de 
stad, naast een tijdelijke tramhalte. Er kwamen dagelijks veel voorbijgangers 
langs de krappe en drukke bouw plaats. 

• De gemeente Den Haag hanteert beleidsregels voor de minimale afmetingen 
van een bouw plaats, ter bescherming van de omgeving. Deze afmetingen zijn 
afhankelijk van hoe hoog er gehesen wordt. 

2�2 Voorbereiding hijsactie

Aanvoer van steigermaterialen
Een steigerbouwer had op 26 mei 2016 materiaal nodig om twee steigers te kunnen 
bouwen in een atrium aan de oostzijde van het gebouw, nabij poort 3. Hiervoor diende 
de steigerbouwer op 23 mei een aanvraag in bij het bedrijf dat het logistieke proces 
regelde. 

Deze aanvraag werd dezelfde dag goedgekeurd. Op 25 mei maakte de bouwer in 
overleg met de steigerbouwer een definitief plan voor de aanvoer van het materiaal. De 
opstelplaats bij poort 3 was niet beschikbaar. Daarom wilde een uitvoerder aanvankelijk 
de aanvoer van het steigermateriaal op 26 mei afkeuren, maar de bouwer wilde dat de 
aanvoer doorging om geen vertraging in de bouw op te lopen. Het plan was daarom dat 
een vrachtwagen bij poort 1 de bouw plaats op zou rijden om op de opstelplaats daar, 
het steigermateriaal te lossen. De lange delen zouden met behulp van kraan 1 in vier 
hijsbewegingen over het gebouw en langs de gevel aan de Schedel doeks haven naar een 
positie bij poort 3 gehesen worden. Een heftruck zou het overige materiaal lossen en 
door het gebouw naar het atrium rijden. Op een digitaal formulier (bouwticket) was dit 
plan globaal beschreven.

Bevestigen hijslast 
De vrachtwagen met steigerdelen kwam op 26 mei 2016 conform plan rond 07.00 uur 
aan bij poort 1. Het team dat de vrachtwagen loste, besloot voor al het materiaal gebruik 
te maken van de kraan. Een voorman van de steigerbouwer vormde met één van zijn 
medewerkers de ploeg bij de vrachtwagen. Op verzoek van de aanpikker17 van de 
bouwer, bevestigden zij de lasten aan de hijskraan. De aanpikker zelf nam positie in op 
de plaats van bestemming bij poort 3, om de last aan te nemen. Hier was in zijn 
inschatting het meest kritische deel van het hijstraject, omdat de hijslast langs de gevel 
moest worden neergelaten en vlakbij de bovenleiding van de tram zou komen. 
Vanaf poort 3 kon hij de kraanmachinist begeleiden bij het laten zakken van de last. De 
aanpikker, de kraanmachinist en de voorman bij de vrachtwagen stonden via portofoons 
met elkaar in verbinding. 

17 Iemand die hijslasten aanpikt (bevestigt aan de kraan). De aanpikker van de bouwer had de bij deze functie 
horende BVL-opleiding (‘Begeleiden van Lasten’) gevolgd.
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Steigermaterialen bevestigd
De eerste hijs met materiaal kwam veilig aan bij poort 3. De tweede hijs bestond uit 
twintig tralieliggers van 2 bij 0,5 meter. De liggers stonden naast elkaar op houten balkjes 
bovenop het andere steigermateriaal dat de vrachtwagen vervoerde. Ze waren 
gebundeld met twee stalen strips (zie figuur 2). De liggers behoorden tot het materiaal 
dat volgens het plan binnendoor gereden zou worden. Dit stond echter niet duidelijk op 
het bouwticket en niet op de hier van afgeleide en automatisch gegenereerde werk-
opdracht voor de kraanmachinist. De ploeg bij de vrachtwagen pikte de bundel met 
twee hijsbanden aan volgens de methode ‘in de broek’ (open lus). Bij deze methode 
worden de hijsbanden los om een last bevestigd, in tegenstelling tot de methode 
‘gestropt’ waarbij de hijsbanden zichzelf strak trekken rond een last (zie figuur 3).

Figuur 2:  Tralieligger en impressie van de tralieliggers gebundeld met twee metalen strips en georiënteerd 

zoals op 26 mei 2016. (Foto: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

In de broek In de broek Gestropt

Figuur 3:  Principe van hijsen ‘in de broek’18 en ‘gestropt’. (Foto: ISZW) 

Hefsteigermast
Aan de buitenzijde van het nieuw opgetrokken gedeelte van het gebouw hingen 
hefsteigers. De steigers waren langs masten verticaal verplaatsbaar, om zo op elke 
hoogte aan de gevel te kunnen werken. De masten waren aan het gebouw bevestigd en 
staken tijdens het ongeval ongeveer een meter boven de dakrand uit.

18 De liggers werden op 26 mei 2016 anders georiënteerd gehesen dan op de foto, zie figuur 2 voor de juiste 
oriëntatie.
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Figuur 4: Hefsteiger met mast, hoek Rijnstraat-

Schedel doeks haven. (Foto: Onderzoeksraad voor 

Veiligheid)

Bovenzijde 
mast

Figuur 5:  Boven het dak uitstekend deel van de 

mast van de hefsteiger. (Foto: Politie/

landelijke eenheid) 

Deelconclusies

• Voor de bouw was steigermateriaal nodig. De meest geschikte locatie voor het 
lossen ervan was niet beschikbaar. Om geen vertraging op te lopen koos de 
bouwer voor een andere locatie. Hiervandaan zou een deel van het materiaal 
met een heftruck en een deel met de hijskraan naar de juiste plek op de bouw-
plaats worden gebracht. 

• De aanpikker van de kraan delegeerde het bevestigen van de hijslast aan de voor-
man van de steigerbouwer. Deze deed dit zodanig dat de last niet verankerd was.

2�3 Hijsactie

Last raakt hefsteigermast
Na het aanpikken hees de kraan de last recht omhoog en vervolgens over het gebouw. 
Daarna manoeuvreerde de kraanmachinist de last boven de gevel aan de kant van de 
Schedel doeks haven (zie figuur 6). Vanwege de nabijheid van de openbare weg wilde hij 
de last hier vlak langs de gevel laten zakken, op voldoende afstand van twee personen 
die op ondergelegen hefsteiger aan het werk waren. Op het moment dat hij deze actie 
inzette, raakte de last de uitstekende mast van de hefsteiger nabij de hoek Rijnstraat-
Schedel doeks haven. 
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Slachtoffer
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Figuur 6:  Hijsactie, bouw plaats, omgeving en locatie van het slachtoffer op 26 mei 2016. (Foto: Politie/

landelijke eenheid)

Tralieliggers vallen uit de hijskraan
Toen de hijslast rond 07.30 uur de mast raakte, schoven de tralieliggers uit de hijsbanden. 
De metalen strips, die de tralieliggers bij elkaar hielden, braken. Hoe de tralieliggers zich 
precies gedroegen tijdens de val is in het onderzoek niet duidelijk geworden. Een 
onbekend aantal tralieliggers raakte de ondergelegen hefsteiger. De twee personen die 
hier aan het werk waren werden (net) niet geraakt. Eén tralieligger bleef hangen in de 
hijsbanden, twee andere bleven op de hefsteiger liggen en tien liggers kwamen terecht 
op de bouw plaats. De overige zeven tralieliggers eindigden verspreid over straat, buiten 
de bouw plaats.

Voorbijgangster geraakt 
De tralieliggers vielen tot 15 meter buiten het gebouw en 9 meter buiten de bouw plaats. 
Ze kwamen terecht op de trambaan en op de looproute tussen de tijdelijke tramhalte en 
het station. Eén tralieligger raakte een voorbijgangster op de hoek van de Schedel-
doeks haven en de Rijnstraat. De ligger raakte haar op het hoofd, ze overleed ter plaatse.
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Figuur 7: Schematisch bovenaanzicht met posities van de gevallen liggers en de locatie van het slachtoffer.

Deelconclusie
Een bundel tralieliggers raakte tijdens een hijsactie een uitstekende hefsteigermast, 
waarna de last naar beneden viel. Een onbekend aantal tralieliggers raakte de onder-
gelegen hefsteiger. Zeven liggers vielen buiten de bouw plaats. Op dat moment liepen 
er voorbijgangers over de route tussen de tijdelijke tramhalte en het trein station Den 
Haag Centraal. Een voorbijgangster werd geraakt door een ligger en overleed. 

2�4 Analyse 

Afspraken bouwer over bevestigen last
Het juist bevestigen van een last voorkomt dat deze tijdens het hijsen uit de hijsbanden 
schuift en naar beneden valt. De bouwer van het project Rijnstraat hanteerde daarom de 
afspraak dat lasten gestropt (in een gesloten lus) gehesen moesten worden.19 Het veilig 
en conform deze afspraak hijsen van een last viel onder de verantwoordelijkheid van 
zowel de aanpikker als de kraanmachinist. Bij de kraan, die de tralieliggers hees, was één 
opgeleide aanpikker ingedeeld. Uitgangspunt van de bouwer was dat alleen een aan-
pikker hijslasten zou bevestigen aan de hijskraan. Een (niet opgeleide) onderaannemer 
zou lasten aannemen. Zo nodig kon de hulp van een aanpikker van de andere kraan 
ingeroepen worden. Daar waren namelijk twee aanpikkers ingedeeld, omdat die kraan 
vaker gebruikt werd. 

19 Niet alleen op de bouw plaats Rijnstraat gold de algemene afspraak om lasten gestropt en niet ‘in de broek’ te 
hijsen. Ook de VVT (Vereniging Verticaal Transport, de brancheorganisatie voor bedrijven werkzaam in het 
verticaal transport) geeft in haar veilig heids handboek aan dat bundels steigermateriaal gestropt moeten worden 
gehesen, waarbij de strop zo gepositioneerd moet zijn dat de lading verankerd is in de strop en niet als geheel uit 
de strop kan schuiven.



- 25 -

Hijslast niet veilig bevestigd
De aanpikker nam positie in bij poort 3, hier was in zijn inschatting het meest kritische 
deel van het hijstraject. De bouw plaats was zo vol gebouwd met materieel dat hij niet 
snel tussen de locatie van aanpikken en poort 3 heen en weer kon lopen. Hij delegeerde 
het bevestigen van de last daarom aan een onderaannemer. Alhoewel de onderaannemer 
dit vaker had gedaan, behoorde het niet tot zijn taak en hij was er niet voor opgeleid. Hij 
was niet op de hoogte van de afspraken en noodzaak van gestropt hijsen. De hijslast 
werd ‘in de broek’ (met open lus) aan de hijskraan bevestigd.

Voorafgaand aan het ongeval zag noch de aanpikker, noch de kraanmachinist dat de last 
niet veilig bevestigd was. Vanaf zijn positie had de aanpikker geen zicht op het aanpikken 
van de last. De kraanmachinist had via een camera wel zicht op het aanpikken. Hij keek 
mee en dacht dat de hijsbanden onder een pallet doorgingen. Hij nam aan dat de tralie-
liggers samen met het pallet gebundeld waren, waardoor hij de last voldoende goed 
verankerd vond. De last stond echter op losse houten balkjes en niet op een pallet.

Marges voor fouten waren klein 
Het was de bedoeling om de delen over het dak van de ene hoek van het gebouw naar 
de andere hoek te hijsen. Om zo ver mogelijk van het bouw hek en de openbare ruimte 
aan de Schedel doeks haven te blijven, wilde de machinist de last zo strak mogelijk langs 
de gevel en de hefsteiger laten zakken. Uit een analyse van de hijsactie door de Raad 
blijkt dat er op de bouw plaats voldoende ruimte was om het plan binnen de beleidsregels 
van de gemeente uit te voeren (zie figuur 8).

Tijdens de uitvoering van het plan moest de kraanmachinist de last echter naar de hoek 
met de Rijnstraat toe bewegen, om niet boven twee personen op de hefsteiger uit te 
komen. De last naderde de hoek hierdoor zo dicht dat de hijsactie niet meer aan de 
beleidsregels voldeed toen de last de mast van de hefsteiger raakte. Figuur 9 toont de 
mate van de overschrijding voor de positie en oriëntatie van de last toen deze de mast 
raakte.20 Uit de figuren blijkt dat de marge voor hijsen volgens de regels bij de hoek van 
het gebouw klein was. 

20 De positie en oriëntatie van de last op het moment dat deze de hefsteigermast raakte is gebaseerd op een 
getuigenverklaring. Een andere positie en oriëntatie van de last bij het raken van de mast kan een verschuiving 
geven van de in figuur 9 getekende bouw veilig heids zone naar onder, links, linksonder, rechts of rechtsonder van 
ca. 2 meter. 
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Figuur 8:  Hijsactie past binnen de beleidsregels (groen: bouw veilig heids zone nodig volgens de beleids-

regels voor een last op 61 m hoogte).
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Hijsregels gemeente Den Haag dekten scenario ongeval niet af
Bij het ongeval vielen tralieliggers tot twee keer verder dan waar de beleidsregels van de 
gemeente Den Haag rekening mee hielden. Op 61 meter hoogte gaan de regels uit van 
een bouw veilig heids zone van 8,1 meter, gerekend vanaf de uiterste punt van een hijslast. 
Negen van de twintig tralieliggers vielen buiten die zone, zoals te zien is in figuur 10, 
zeven van deze liggers kwamen buiten de bouw plaats terecht, waarschijnlijk als gevolg 
van het stuiteren op de ondergelegen hefsteiger.
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Figuur 10:  Positie gevallen liggers en afstand ervan tot de uiterste punt van de hijslast (donkerblauw: 

bouw veilig heids zone van 8,1 m volgens de beleidsregels voor een last op 61 m hoogte).
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Een vergelijkbaar voorval: materiaal valt ver uit hijskraan
Op donderdag 17 november 2016 vond een voorval plaats tijdens hijswerkzaamheden 
met een torenkraan op een krappe bouw plaats aan de Rijswijkseweg in Den Haag. Hierbij 
vielen geen slachtoffers. 

De bouw plaats lag naast het station Holland Spoor in druk stedelijk gebied (vergelijkbaar 
met de bouw plaats aan de Rijnstraat). Bouwlieden wilden een frame met stalen bekisting-
onderdelen vanaf een steiger op 71 meter hoogte met de kraan naar beneden laten. 
Tijdens de hijsactie bleef het frame haken achter een spanband op de steiger. De aan-
pikker liet de hijsactie stoppen maar de kraan zwiepte na en trok het frame scheef. De 
stalen delen waren niet verankerd aan het frame en vielen naar beneden. Een aantal 
delen viel op de bouw plaats. Vier delen stuiterden op de constructie van de bouwlift aan 
de gevel en de bouwlift zelf. Eén van deze delen sloeg een gat in de gevelbeplating van 
een circa 8 meter verderop gelegen gebouw. Een tweede deel viel net buiten het bouw-
hek. De overige twee delen kwamen op de Rijswijkseweg terecht, waarna er een auto 
tegenaan reed. Deze delen legden een horizontale afstand af van meer dan 15 meter. 

Bouwplaats

Trambaan Rijswijkseweg

Spoorbaan

Torenkraan

Bouwlift met 
geleidings
constructie

Locatie twee 
neergekomen 
stalen delen

Figuur 11: Situatie bouw plaats Rijswijkseweg. (Bron: Google Maps)
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De beleidsregels van de gemeente geven voor een hijslast op 71 meter hoogte een 
bouw veilig heids zone van 9,1 meter. Het incident laat, net als het ongeval aan de 
Rijnstraat, zien dat een last veel verder kan vallen dan de afstand uit de beleidsregels, 
zeker als de last tijdens de val ergens op stuitert.21

Deelconclusies

• Kraanmachinisten en aanpikkers vervullen een sleutelrol bij het veilig uitvoeren 
van hijsacties. In dit geval hebben zij niet vastgesteld of de last veilig bevestigd 
was. Zo kon het dat gehesen werd met een slecht bevestigde last, wat de opmaat 
vormde voor het ongeval. 

• De marges om veilig te hijsen waren klein op de krappe bouw plaats. Er was 
weinig ruimte om zowel twee medewerkers te ontwijken, als voldoende afstand 
tot de hefsteigermast en tot het bouw hek te bewaren. 

• De hijsregels van de gemeente Den Haag moeten voorbijgangers in de openbare 
ruimte beschermen tegen het risico van vallende objecten. Zij vormen een veilig-
heids marge voor het geval dat er in de uitvoering iets misgaat. Bij het ongeval 
kwamen echter zeven van de twintig tralieliggers in de openbare ruimte terecht. 
Ze vielen tot twee keer verder uit de hijskraan dan waar de beleidsregels rekening 
mee hielden, waarschijnlijk als gevolg van het stuiteren op de onder gelegen 
hefsteiger. Een voorval aan de Rijswijkseweg laat zien dat dit vaker gebeurt.

21 De gemeente Den Haag is naar aanleiding van dit incident en het ongeval aan de Rijnstraat gestart met het 
aanscherpen van de beleidsregels. Ze is voornemens extra eisen te stellen als objecten in de bouw veilig heids zone 
aanwezig zijn die de val en de richting van een vallend object kunnen beïnvloeden. Ook ontwikkelt ze een 
risicomatrix voor het beoordelen van bouwveiligheidsplannen. Deze matrix besteedt onder andere aandacht aan 
voetgangers in de nabijheid van een bouw plaats.
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3 VOORBEREIDING

De Raad is van mening dat bouw- en omgevings veilig heid niet alleen mag afhangen van 
het dagelijks foutloos verlopen van de uitvoering.22 Daarom gaat dit hoofdstuk in op de 
keuzes en afwegingen die werden gemaakt bij de voorbereiding van de bouw en de 
inpassing van de bouw plaats in de omgeving.

3�1 Aanbesteding

Project Vernieuwing Rijnstraat 8
In het voorjaar van 2009 besloot het Rijk het toenmalige VROM-gebouw aan de 
Rijnstraat 8 in Den Haag te vernieuwen. Het project Vernieuwing Rijnstraat 8 omvatte het 
ontwerp, de bouw, het beheer, onderhoud en de exploitatie van een Rijkskantoor 23 met 
meer dan 4.000 werkplekken voor een duur van 25 jaar en een bedrag van 267 miljoen 
euro. Het project werd op 12 juli 2012 aangekondigd, in september 2016 moest het 
gebouw gereed zijn.24

Drie consortia geselecteerd voor dialoogfase, geen aparte aandacht voor veiligheid
De Rijksgebouwendienst, later opgegaan in het Rijksvastgoedbedrijf, was opdrachtgever 
namens het Rijk. De opdrachtgever schreef een aanbesteding uit en selecteerde in 
oktober 2012 drie consortia met ervaring op het gebied van bouwen in binnenstedelijk 
gebied. Die consortia mochten meedoen aan de ‘dialoogfase’, waarin zij in gesprek 
gingen met de opdrachtgever over de oplossingen die ze zagen om te voldoen aan 
diens eisen. Tijdens de dialoogfase werd niet gesproken over bouw- en omgevings veilig-
heid. Eind 2013 eindigde de dialoogfase en mochten de drie gegadigden een plan en 
ontwerp met prijsopgave indienen, waarmee ze zich inschreven voor het project.

Veilig bouwen geen onderdeel van gunningcriteria opdrachtgever
Aan de hand van criteria voor prijs en kwaliteit bepaalde de opdrachtgever welke 
inschrijving de ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ (EMVI) was. De inschrijver 
met de hoogste totaalscore (kwaliteit plus prijs) kreeg de opdracht. Er waren 30 punten 
te behalen voor de prijs en 70 voor kwaliteit. Het element kwaliteit was onderverdeeld in 
vier aspecten: stedenbouw, architectuur, duurzaamheid en gebruikswaarde. 

22 Cijfers tonen het belang aan van rekening houden met het uit de kraan vallen van objecten: 
 •  Er zijn jaarlijks gemiddeld 85 ernstige incidenten met hijskranen. Daarbij komen per jaar gemiddeld vijf mensen 

om en raken 80 gewond, waarvan 31 met blijvend letsel. Meer dan 40% van die ongevallen heeft te maken met 
objecten die uit de kraan vallen. (bron: RIVM, Factsheet ongevallen met kranen 1998-feb 2004 en 2007-2009).

 •  Uit statistische data blijkt verder dat het vallen van een hijslast meerdere oorzaken kan hebben: het niet juist 
bevestigen van de last speelt in circa 45% van de gevallen een rol, het falen van materieel in circa 15% en het 
kapot gaan van hijsogen van de last of de last zelf in 10%. (Bron: RIVM, Storybuilder factsheet, Contact met 
vallende voorwerpen - kranen, 563 gemelde arbeidsongevallen met 585 slachtoffers in Nederland 1998 t/m 2009 
(periode van 12 jaar), juli 2013)

23 Een Rijkskantoor is een overheidsgebouw dat geschikt is voor gebruik door kantoormedewerkers van verschillende 
Rijks over heids organisaties. De exacte gebouwgebruikers kunnen bij aanvang van de bouw nog onbekend zijn.

24 Zie bijlage G voor een uitgebreidere beschrijving van de aanbesteding.
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Veilig bouwen was geen onderdeel van de gunningcriteria. De opdrachtgever had namelijk 
als uitgangs punt dat de consortia door hun ervaring en expertise een veilig te realiseren 
ontwerp zouden inleveren. Daarnaast stelde ze de algemene voorwaarde dat de opdracht-
nemer de werkzaamheden zou uitvoeren in overeenstemming met wet- en regelgeving.

PoortCentraal wint opdracht, BAM neemt bouw op zich
Op 25 april 2014 liet de opdrachtgever het consortium ‘PoortCentraal’ weten dat ze de 
opdracht kreeg. In het consortium had ‘BAM Bouw en Techniek’ de leiding over de bouw- 
en sloop werk zaam heden. Naast deze bouwer bestond het consortium uit een architect 
en een facilitair dienstverlener. Op 2 juni 2014 ondertekenden de opdrachtgever en het 
consortium een zogenoemde DBFMO-overeenkomst. Met deze overeenkomst besteedde 
de opdrachtgever voor een duur van 25 jaar de hele keten van ontwerp, bouw, financiering, 
onderhoud en exploitatie (Design, Build, Finance, Maintain & Operate) uit.25 

Gebouw moet december 2016 voltooid zijn, bouwer vindt planning krap
Volgens de aanbestedingsleidraad moest het gebouw in september 2016 gereed en in 
het najaar van 2016 voltooid zijn. Het consortium ‘PoortCentraal’ vroeg tijdens de dia-
loog fase om verlenging van de bouwtijd met twaalf maanden. De opdrachtgever liet alle 
gegadigde consortia weten dat het gebouw in oktober 2016 beschikbaar moest zijn voor 
de opdrachtgever en dat alle werkzaamheden op 16 december 2016 voltooid moesten 
zijn. Ook na de gunning gaf de bouwer aan de planning krap te vinden. Desalniettemin 
conformeerde de bouwer zich aan de vraag van de opdrachtgever. 

De bouwer stelde een planning op. Hij wilde de benodigde vergunningen in juli 2014 
aanvragen en deze 4 maanden later (november 2014) in bezit hebben. Dan kon hij in 
december 2014 starten met de sloop werk zaam heden, om in april 2016 klaar te zijn met 
de ruwbouw. Deze planning was krap maar bood aanvankelijk nog wel enige ruimte om 
tegenvallers op te vangen.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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DBFMO
overeenkomst
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Figuur 12:  Planning volgens de aanbestedingsleidraad en planning opgesteld door de bouwer na gunning 

(zie bijlage H voor meer detail).

25 Zie bijlage G3 voor een beschrijving van de DBFMO-overeenkomst.



- 33 -

Bouwer op zoek naar ruimte voor bouw plaats 
Aan de zijde Schedel doeks haven was eigen grond beschikbaar voor de bouw plaats. Om 
goed en veilig te kunnen bouwen had de bouwer echter meer ruimte nodig. Op grond 
van de DBFMO-overeenkomst was de bouwer verantwoordelijk voor het vinden van deze 
ruimte. Hiervoor was afstemming met verschillende omgevingspartijen en uiteindelijk 
instemming van de gemeente Den Haag nodig. Afstemming was in de aanbestedingsfase 
niet toegestaan. De bouwer kon hiermee pas beginnen nadat het contract was afgesloten. 
De opdrachtgever had deze restrictie in de aanbesteding gehanteerd om te voorkomen 
dat de omgevingspartijen door de verschillende consortia benaderd zouden worden en 
om de vertrouwelijkheid van de plannen van de consortia te bewaken. 

Deelconclusies 

• De opdrachtgever selecteerde het consortium (en daarmee de bouwer) op prijs 
en kwaliteit. Veilig bouwen was geen onderdeel van de gunningcriteria. Hij 
vertrouwde hiervoor op de ervaring en expertise van de bouwer en de algemene 
voorwaarde dat deze zich aan wet- en regelgeving zou houden. 

• Volgens de overeenkomst moest het gebouw december 2016 voltooid zijn. De 
bouwer vond deze planning krap, maar conformeerde zich er wel aan. 

• Op grond van het contract was de bouwer verantwoordelijk voor het vinden van 
voldoende ruimte voor de bouw plaats. Hij mocht hiermee pas beginnen nadat 
het contract was afgesloten.

3�2 Omgevings vergunning

Aanvraag omgevings vergunning
Om te kunnen beginnen met de renovatie had de bouwer een omgevings vergunning 
voor de bouw- en sloop werk zaam heden nodig van de gemeente. De bouwer vroeg deze 
in juli 2014 aan. In oktober 2014 verstrekte de gemeente deze op voorwaarde dat de 
bouwer drie weken voor aanvang van de bouw een bouwveiligheidsplan26 zou aanleveren. 
De gemeente sprak met de bouwer af dat dit plan in overeenstemming zou zijn met de 
gemeentelijke beleidsregels.

Bouwveiligheidsplan houdt rekening met omgeving
In zijn bouwveiligheidsplan legde de bouwer vast hoe hij zich aan landelijke27 en 
gemeentelijke regelgeving zou houden om de veiligheid op en rondom de bouw plaats 
te borgen. Het bouwveiligheidsplan beschreef zaken als de situering van de bouw plaats, 
bouwlogistiek, brandveiligheid, bereikbaarheid voor hulpdiensten, geluidsoverlast, de 
werkzaamheden op hoofdlijnen en de toe te passen bouwmethodiek. Ook definieerde 
het plan zones rondom het gebouw voor het hijsen van lasten.

26 Plan dat weergeeft hoe de veiligheid op de bouw plaats en die van de omgeving geborgd worden tijdens de 
bouw. Het bevat een beschrijving van de bouwactiviteiten, bouwrisico’s en beheersmaatregelen. 

27 Arbowetgeving en bouwregelgeving. Zie bijlage E.1.
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In het bouwveiligheidsplan hield de bouwer rekening met de omgeving. Zo ontwierp hij 
beschermingsconstructies boven de voetgangersonderdoorgang en trambaan die door 
het gebouw heen liepen en tijdens de bouw (deels) in gebruik bleven. Ook definieerde 
hij hijszones op basis van de beleidsregels van gemeente Den Haag. In het plan stond 
echter niet duidelijk hoe hoog er boven de dakrand gehesen mocht worden en tot welke 
afstand en hoogte hijsen langs de gevel aan de Schedel doeks haven toege staan was. 
Ook bevatte het plan een aantal inconsistenties.28 

Voor situaties waarin de bouwer buiten de hijszones zou komen voorzag hij in speciale 
maatregelen, zoals het tijdelijk stilleggen van het tramverkeer, het met verkeersregelaars 
afzetten van de openbare ruimte en het afsluiten van het fiets- en voetpad naast de 
bouw plaats.29 Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, zou veel van dit hijswerk 
’s avonds of ’s nachts uitgevoerd worden. 

Bouwveiligheidsplan volgt beleidsregels Den Haag voor veilig hijsen
De zones in het bouwveiligheidsplan waren gebaseerd op beleidsregels van de gemeente 
Den Haag. Om voorbijgangers te beschermen tegen het risico van vallende objecten 
heeft de gemeente Den Haag regels voor hijsen. Uitgangspunt is dat het buiten het 
bouw hek, in de openbare ruimte, veilig moet zijn. Op een bouwterrein mag daarom 
alleen binnen een vooraf afgesproken hijszone gehesen worden. Tussen de hijszone en 
het bouw hek ligt een bouw veilig heids zone, die een buffer vormt tussen de hijszone en de 
openbare ruimte buiten het hek. De grootte van de bouw veilig heids zone hangt af van de 
hijshoogte: hoe hoger er gehesen wordt, hoe groter de bouw veilig heids zone moet zijn.

Hijshoogte [m] 3 6 9 12 15 20 30 40 50 60 70 …

Bouw veilig heids zone [m] 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 9 …

Tabel 1: Beleidsregels Den Haag: hijshoogte bepaalt grootte bouw veilig heids zone.

Op basis van de beleidsregels van de gemeente Den Haag was voor het 60 meter hoge 
gebouw aan de Rijnstraat een bouw veilig heids zone van minstens 8 meter nodig. De 
bouwer moest daar de benodigde hijszone nog bij optellen om te komen tot de minimale 
bouw hekafstand.

De Onderzoeksraad heeft geprobeerd te achterhalen wat de herkomst is van de afstanden 
uit de beleidsregels en welke scenario’s deze afdekken. Het Arbo-Informatie blad ‘Veilig 
werken op daken’ uit 1998 is de basis geweest voor de gebruikte veilig heids afstanden.30 

28 Zie bijlage F voor een uitgebreide beschrijving van het bouwveiligheidsplan en genoemde onduidelijkheden en 
inconsistenties.

29 In overleg met de stads vervoerder vroeg de bouwer hiervoor tientallen malen ontheffingen aan bij de gemeente, 
die deze verstrekte.

30 Dit informatieblad geeft afstanden voor werkzaamheden tot op een hoogte van 40 meter. Door extrapolatie heeft 
de gemeente de tabel uitgebreid naar een hijshoogte van 200 meter.
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Er blijkt echter geen onderbouwing voor de in dit informatieblad genoemde afstanden 
te zijn.31

60m

10,7mVerticale doorsnede

2,7m
Kraan met last

Gebouw Hijs-
zone

Bouwveiligheids-
zone

8m

Bouwhek

Figuur 13: Voorbeeld beleidsregels: bouw hekafstand = hijszone + bouw veilig heids zone (niet op schaal).

Voorstel bouwer Schedel doeks haven: hek op minstens 10,7 meter
Aan de kant van de Schedel doeks haven wilde de bouwer glasplaten met een breedte 
van 2,7 meter langs de gevel laten zakken met een hijskraan. Hij ging aan die kant daarom 
uit van een hijszone van 2,7 meter. Inclusief de bouw veilig heids zone van 8 meter kwam 
de bouwer in zijn plan uit op een bouw hekafstand van minstens 10,7 meter aan die kant 
van het gebouw. De tekeningen van de bouwer lieten geen ruimte voor de tijdelijke 
tram  halte aan de Schedel doeks haven. Het bouw hek liep er vlak langs de tramrails. De 
bouw plaats zou daarmee de tramhalte aan één kant van de straat bijna volledig omvatten 
(zie figuren 15 en 22). 

Voorstel bouwer Rijnstraat: hek op 6,5 meter, fietsers en voetgangers omleiden
Aan de kant van de Rijnstraat had de bouwer openbare ruimte voor de bouw plaats 
nodig. Hij dacht maximaal een bouw hekafstand van 6,5 meter ter beschikking te krijgen. 
Dit betekende dat hij minder hoog zou kunnen hijsen dan aan de Schedel doeks haven. 
Bij hijsacties die een grotere bouw hekafstand vereisten zouden extra veilig heids maat-
regelen worden genomen, zoals het tijdelijk stoppen van het verkeer en werken in 
nachtelijke uren. De bouwer plande het bouw hek aan de Rijnstraat tussen het fietspad 
langs het gebouw en de uitrit van de Koningstunnel. Het fietspad en voetpad langs het 
gebouw zouden dan worden afgesloten, fietsers en voetgangers zouden moeten worden 

31 In het onderzoek is het niet gelukt de eventuele onderbouwing van de afstanden uit dit informatieblad te 
achterhalen. Uit interviews met de gemeente Den Haag volgt dat de herkomst van de getallen niet bekend is, 
maar dat er al jaren naar tevredenheid mee wordt gewerkt. Wel roept het ongeval bij de gemeente de vraag op of 
de afstanden uit de beleidsregels vergroot moeten worden, en zo ja welke afstand dan reëel is. Een Duitse norm 
voor toren- en schoorsteenbouw hanteert ca. anderhalf keer zo grote afstanden. Ook van deze afstanden is de 
achterliggende onderbouwing niet teruggevonden. 
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omgeleid. De Koningstunnel zou openblijven, zodat auto’s en bussen geen hinder van 
de bouw zouden ondervinden (zie figuur 15). 
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Figuur 14: Oorspronkelijke situatie Schedel doeks haven en Rijnstraat (niet op schaal).
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Deelconclusies 

• In oktober 2014 verstrekte de gemeente een omgevings vergunning, op voor-
waarde dat de bouwer een bouwveiligheidsplan zou aanleveren.

• Het bouwveiligheidsplan van de bouwer hield rekening met de omgeving. Bij het 
opstellen van het bouwveiligheidsplan ging de bouwer uit van de beleidsregels 
van de gemeente Den Haag. Het plan definieerde hijszones, maar bevatte ook 
inconsistenties en onduidelijkheden. 

3�3 Instemmingsbesluit

Aanvraag instemmingsbesluit
Naast een omgevings vergunning had de bouwer een instemmingsbesluit nodig van de 
gemeente Den Haag voor het afzetten van de openbare weg en het omleiden van 
verkeer. Een deel van de Oranjebuitensingel en de Rijnstraat wilde hij namelijk bij het 
bouwterrein betrekken. Voor het krijgen van een instemmingsbesluit moest de bouwer 
met de betrokken omgevingspartijen overleggen hoe de bereikbaarheid, doorstroming 
en verkeersveiligheid van de directe omgeving zo veel mogelijk in tact konden blijven. In 
september 2014 diende hij zijn verzoek tot gebruik van de openbare ruimte in bij de 
gemeente. Uiteindelijk leidde dit in maart 2015 tot instemming van de gemeente. 

Opbreekoverleg wijst eerste voorstel bouw plaatscontour af
De dienst Stadsbeheer was namens het College B&W verantwoordelijk voor de afgifte 
van een instemmingsbesluit om de bereikbaarheid van de stad te beschermen. Zij liet 
zich hiervoor adviseren door het groot en klein opbreekoverleg,32 waaraan de stads-
vervoerder, de hulpdiensten, de wegbeheerder van het stadsdeel Den Haag Centrum en 
ambtenaren van de dienst Stadsbeheer deelnamen. In specifieke gevallen, zoals bij het 
overleg over de Rijnstraat, participeerden ook ambtenaren van de dienst Stedelijke 
Ontwikkeling. 

De partijen in het overleg namen de grenzen van de bouw plaats als vertrekpunt. Ze 
vertrouwden erop dat de openbare ruimte buiten de bouw plaats afdoende beschermd 
was tegen gevaren van de bouw plaats door de positie van het bouw hek en de aan-
vullende maatregelen (afzetten van de weg en nachtwerk) die de bouwer nam bij 
werkzaamheden waarbij de bouw veilig heids zone buiten de contour van de bouw plaats 
zou komen.33 Bouwveiligheid viel immers onder de omgevings vergunning en onder-
liggend bouwveiligheidsplan.

32 De formele naam van het overleg was ‘opbreekvergunningenoverleg’, in de praktijk werd het opbreekoverleg 
genoemd. Het groot opbreekoverleg heet sinds 1 januari 2015 ‘stedelijk bereikbaarheidsoverleg’ (SBO). Het groot 
opbreekoverleg was enkel bestemd voor de hoofdroutes van de gemeente, het klein opbreekoverleg was bestemd 
voor wegen in een Haags stadsdeel zowel buiten als op een hoofdroute. 

33 Zoals bij hijswerkzaamheden buiten het bouw hek en bij hijswerkzaamheden binnen maar nabij het bouw hek.
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Nadat de bouwer rond de zomer van 2014 bilateraal vooroverleg gevoerd had met een 
aantal belangrijke omgevingspartijen, meldde hij in september 2014 de voorgenomen 
wegafsluitingen bij de gemeente aan.34 Gezien de positieve signalen uit de voor over-
leggen en de eerdere ervaring van de bouwer bij de bouw van het JuBi-gebouw35 
verwachtte de bouwer een snel akkoord. Voor het gebruik van de Oranjebuitensingel 
kwam dit akkoord er inderdaad binnen een maand. 

Voor het gebruik van een deel van de Rijnstraat duurde het bereiken van een akkoord 
zes maanden. De discussie in het opbreekoverleg concentreerde zich op hoe fietsers en 
voetgangers zouden worden omgeleid en of de Koningstunnel open kon blijven. Het 
plan van de bouwer om fietsers en voetgangers met een grote boog om te leiden werd 
verworpen, vanwege de lengte van de omleidingsroutes en de mogelijke problemen die 
het zou opleveren voor verkeersveiligheid en doorstroming.

Verschillen van inzicht over afsluiten Koningstunnel
De bouwer stelde daarom in oktober 2014 voor om een uitrit van Koningstunnel half af te 
sluiten en hierop een tijdelijk fiets- en voetpad aan te leggen. De tunnelbeheerder wees 
dit voorstel af,36 omdat dit kon leiden tot filevorming in de tunnel en botsgevaar. De 
bouwer en de stads vervoerder wilden op hun beurt niet akkoord gaan met het volledig 
afsluiten van de tunneluitrit. De stads vervoerder had de tunnel nodig voor diverse vaste 
buslijnen en een tijdelijke bus die tram 9 verving vanwege wegopbrekingen elders in de 
stad. Het afsluiten van de tunnel zou leiden tot overlast voor de reiziger en een boete 
voor de stads vervoerder van haar opdrachtgever,37 vanwege het niet nakomen van 
vervoersverplichtingen. Omdat de stads vervoerder deze boete en de kosten voor het 
aanpassen van de dienstregeling zou doorberekenen aan de bouwer, wilde ook de 
bouwer geen volledige afsluiting.

Uitkomst maart 2015: tunnel afsluiten 
De verantwoordelijke ambtenaren kwamen er binnen hun mandaat niet uit. Daarom 
schaalden zij in januari 2015 het overleg op naar hun meerderen. Toen ook de afdelings-
hoofden er niet uit kwamen, werd de impasse aan de directies van de verantwoordelijke 
gemeentelijke afdelingen voorgelegd. Zij concludeerden uiteindelijk in maart 2015 dat 
de enige oplossing was om de tunneluitrit volledig te sluiten. In deze oplossing was de 
tunnelveiligheid het beste geborgd. 

Het ruimtelijke gevolg van de gekozen oplossing was dat de bouwer aan de Rijnstraat 
meer ruimte tot zijn beschikking kreeg dan aanvankelijk gepland. Met het afsluiten van 
de Koningstunnel kwam een extra strook van 4 meter vrij (zie figuur 17). 

34 Aanmeldformulier wegwerkzaamheden of bouw projecten met verkeershinder Gemeente Den Haag, Omschrijving: 
Het gebruiken van diverse wegvakken voor de vernieuwing van Rijnstraat 8 (voormalig VROM) en het omleiden van 
fiets, voetgangers en autoroutes, 16-09-2014.

35 Gebouw bestaande uit twee torens van 140 meter hoog waarin de Ministeries van Veiligheid en Justitie & 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn gehuisvest. Het gebouw staat op het perceel aan de zuidwest zijde 
van het gebouw Rijnstraat 8. De bouwer van Rijnstraat 8 had ook JuBi gebouwd en had hierbij omleidingsroutes 
gebruikt die leken op zijn eerste voorstellen voor omleidingen voor de Rijnstraat.

36 Mede op advies van de Veiligheidsregio Haaglanden. 
37 MRDH, de verlener van de vervoersconcessie voor het rail- en stadsbusvervoer in Den haag. Zie bijlage D.4.
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Geen aandacht voor Schedel doeks haven en tijdelijke tramhalte
Aan de Schedel doeks haven had de bouwer minder ruimte dan gepland, omdat er ruimte 
moest zijn voor uitstappende trampassagiers.38 Er was echter nog steeds voldoende 
ruimte om aan de gewenste bouw plaatscontouren te voldoen, behalve op de hoek 
Schedel doeks haven - Rijnstraat. Daar kwam het bouw hek op vijf tot zes meter van het 
gebouw te staan, om een verkeersveilige nadering en oversteeksituatie te creëren voor 
het fiets- en voetgangersverkeer. Dit was een stuk minder dan de benodigde 10,7 meter. 
De consequentie was dat de bouwer op die plekken minder hoog zou kunnen hijsen, of 
aanvullende maatregelen zou moeten treffen. Hierover werden echter geen afspraken 
meer gemaakt. Dit in tegenstelling tot de hoek Schedel doeks haven - Oranjebuitensingel. 
Deze hoek was ook krap en hier gold wel een hijsrestrictie. Er mocht hier zonder speciale 
maatregelen niet gehesen worden boven de 11e verdieping.

In het opbreekoverleg werden de Schedel doeks haven, de stoep met hierop het perron 
van de tijdelijke tramhalte en de veiligheid van in- en uitstappende trampassagiers en 
andere voetgangers niet expliciet besproken. Vanwege werkzaamheden elders in de 
stad had de vervoerder de tijdelijke tramhalte aan de Schedel doeks haven in gebruik. De 
dienst Stadsbeheer en de vervoerder gingen ervan uit dat de bouw plaatscontouren, die 
voor de omgevings vergunning waren afgestemd met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, 
qua bouwveiligheid niet ter discussie gesteld hoefden te worden. Alles buiten deze 
contour beschouwden zij daarom veilig voor vallende objecten vanaf de bouw plaats. 

38 Het was de bouwer aanvankelijk niet duidelijk dat de tijdelijke halte operationeel zou zijn gedurende de gehele 
bouwperiode.
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Figuur 16:  Definitieve contour bouw plaats: Koningstunnel dicht, tijdelijk fiets- en voetpad boven de 

afgesloten uitrit, meer ruimte aan de Rijnstraat, minder op de hoek met de Schedel doeks-

haven (niet op schaal). 
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Figuur 17: Doorsnede Rijnstraat met uitrit Koningstunnel in de oude situatie en tijdens de bouw.
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Vertraging en stads vervoerder financieel compenseren
Het afstemmingstraject over de omgeving rond de bouw plaats zorgde bij de bouwer 
voor vertraging en had financiële consequenties. Het afstemmen duurde 3 maanden 
langer dan de bouwer had verwacht. De bouwer en omgevingspartijen hadden daarna 
nog 2,5 maand tijd nodig voor het voorbereiden en aanleggen van de omleidingsroutes. 
De bouw startte daardoor bijna een half jaar later dan gepland. De uiteindelijke 
vertraging was minder omdat de bouwer tijdens dit traject wel al mocht beginnen met 
een deel van het sloopwerk en hij zijn bouwplanning comprimeerde. In september 2015 
had de bouwer volgens zijn bijgestelde planning 12 weken vertraging.39

Omgevings-
vergunning

Deel sloop,
ruwbouw

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Voorbereiding
tijdens aanbesteding AfbouwSloop en ruwbouw

Voor
bereiding
definitief

PLANNING BOUWER

Aanvraag
vergunningen

Start werk-
zaamheden
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Ongeval
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Figuur 18:  Planning opgesteld door de bouwer na gunning en het daadwerkelijke verloop van de bouw (zie 

bijlage H voor meer detail).

De vervoerder vroeg de bouwer een bedrag van 1,1 miljoen euro ter compensatie voor 
het omrijden van de bussen. Dit bedrag was een direct financieel nadeel voor de bouwer. 
Daarnaast moest de bouwer de kosten dragen voor de opgelopen vertraging en rekening 
houden met een boete van niet alleen de opdrachtgever maar ook de financiers van het 
project, vanwege te late oplevering.40 

Deelconclusies 

• De bouwer had, na de gunning van de opdracht, instemming nodig van de 
gemeente voor het inpassen van de bouw plaats in de omgeving. Het duurde zes 
maanden voordat de betrokken omgevingspartijen het hierover met elkaar eens 
waren. 

• De bouwer liep vertraging op en draaide op voor de kosten van die vertraging 
en het laten omrijden van bussen.

39 Waarvan uiteindelijk 9 weken het gevolg waren van de vertraging door het instemmingsbesluit. Zie bijlage G.3. 
40 De bouwer schatte het totale verlies op 12 tot 13 miljoen euro. De Onderzoeksraad heeft dit bedrag niet kunnen 

verifiëren. 
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• De gemeente, de stadvervoerder en de bouwer vertrouwden erop dat de open-
bare ruimte buiten de bouw plaats afdoende beschermd was tegen gevaren van 
de bouw plaats door toepassing van de beleidsregels. Dat was het uitgangs punt 
bij de discussie over bereikbaarheid in het opbreekoverleg. 

3�4 Analyse

Veiligheid komt pas laat aan bod, zorgt voor druk op bouwer
Veiligheid werd niet expliciet belegd in de aanbestedingsfase. De opdrachtgever 
vertrouwde erop dat de gegadigde bouwers het bouw project in algemene zin veilig 
konden uitvoeren. Zij had de gegadigden namelijk geselecteerd op basis van vergelijk-
bare projecten. Het inpassen van de bouw plaats in de omgeving en het borgen van de 
veiligheid eromheen moest echter worden afgestemd met meerdere partijen. Die 
afstemming was ingewikkeld en duurde relatief lang. De bouwer kwam klem te zitten 
tussen de harde deadlines van de contracten met opdrachtgever en financiers en de 
vertraging als gevolg van het lange afstemmingstraject. Uiteindelijke resulteerde dit in 
financieel nadeel voor de bouwer en extra tijdsdruk op een toch al krappe planning, 
waardoor de marge voor veiligheid kleiner werd.

Een opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de randvoorwaarden aanwezig zijn waar-
binnen een opdrachtnemer de opdracht op een verantwoorde manier kan uitvoeren. 
Door het gebrek aan aandacht voor veiligheid en de omgeving tijdens de aanbesteding 
heeft de opdrachtgever bijgedragen aan druk op het budget en planning van de bouwer. 
Bovendien deed dit gebrek aan aandacht geen recht aan de complexiteit van de 
afweging die gemaakt moest worden bij het inpassen van de bouw plaats in de omgeving 
en het borgen van de omgevings veilig heid.

Hijsregels zijn niet onderbouwd en bieden onvoldoende bescherming 
Er is geen concrete landelijke regelgeving voor omgevings veilig heid. Daarom heeft de 
gemeente Den Haag eigen beleidsregels opgesteld om de veiligheid rondom bouw-
plaatsen te borgen. Met het formuleren van hijszones en een bufferzone (de bouw veilig-
heids zone) vervult de gemeente een voorbeeldrol voor andere gemeentes.41 Door het 
formuleren van precieze hoogtes en bijbehorende afstanden wekken de beleidsregels 
de indruk empirisch, statistisch of rekenkundig onderbouwd te zijn. De regels blijken 
echter niet onderbouwd te zijn. Daarmee is onduidelijk welke mate van bescherming ze 
bieden. Bij het ongeval vielen de tralieliggers tot twee keer verder dan waar de 
beleidsregels rekening mee hielden. Hieruit blijkt de noodzaak van het concretiseren en 
onderbouwen van het beschermingsniveau van de regels.

41 Om Nederlandse gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van omgevings veilig heid heeft een aantal 
gemeenten het initiatief genomen om, onder de vlag van Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, een 
landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid te ontwikkelen. Deze richtlijn wordt mede gebaseerd op het Beleid 
bouwveiligheid van de gemeente Den Haag.
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Focus afstemming is op verkeer, bouwrisico’s blijven buiten beeld
Bij het afstemmen over de ruimte rondom de bouw plaats was er veel aandacht voor 
verkeersveiligheid en -afwikkeling. Omdat een deel van de openbare ruimte bij de bouw-
plaats werd getrokken, moest verkeer worden omgeleid. Er werd nagedacht over hoe dit 
zo veilig mogelijk en met zo min mogelijk hinder kon. De omgevingspartijen keken niet 
naar de risico’s van vallend materiaal vanaf de bouw plaats. Dit risico was onderdeel van 
de omgevings vergunning. Deze was in een separaat proces al verstrekt onder voorwaarde 
van beschikbaarheid van een bouwveiligheidsplan. Uitgaande van de uitvoering van de 
maatregelen uit dit plan namen de omgevingspartijen aan dat de omgeving beschermd 
was tegen gevaren van de bouw plaats. Op basis van dit uitgangspunt stemden zij af over 
de ruimte rondom de bouw plaats. De kans dat een object buiten de bouw plaats zou 
vallen bleef zo buiten beeld. Daarnaast zagen de partijen over het hoofd dat de uitkomst 
van hun afstemming invloed had op de gevolgen van een dergelijk scenario.

Als gevolg van het handhaven van de tijdelijke tramhalte zouden dagelijks veel in- en 
uitstappende trampassagiers de krappe bouw plaats passeren, naast het normale fiets- 
en voetgangersverkeer. Daardoor was er een hogere kans dat er iemand geraakt zou 
worden, als er vanuit de bouw plaats iets op straat viel. Bovendien werd het bouw hek op 
de hoek Rijnstraat-Schedel doeks haven dichter bij het gebouw geplaatst dan aanvankelijk 
gepland, om ruimte te laten voor het fiets- en voetverkeer. Op grond van de beleidsregels 
zou de bouwer hier hijsbeperkingen en aanvullende maatregelen moeten ontwerpen, 
maar dit gebeurde niet meer.

Deelconclusies

• Het gebrek aan aandacht voor inpassen van de bouw plaats in de omgeving en 
het borgen van de veiligheid eromheen in de aanbestedingsfase droeg bij aan 
druk op het budget en de planning van de bouwer waardoor de marge voor 
veiligheid kleiner werd. Bovendien deed dit geen recht aan de complexiteit van 
de afweging die gemaakt moest worden bij het inpassen van de bouw plaats in 
de omgeving.

• De gemeente Den Haag loopt voorop met zijn beleid voor bouwveiligheid. Het 
ongeval laat echter zien dat het beschermingsniveau van de hijsregels 
geconcretiseerd en onderbouwd moet worden.

• Bij het afstemmen over de ruimte rondom de bouw plaats was er geen aandacht 
voor omgevings veilig heid. Uitgangspunt was dat dit met de omgevings-
vergunning en onder liggend bouwveiligheidsplan was geborgd. De kans dat 
een object buiten de bouw plaats zou vallen kwam niet meer ter sprake. De 
gemeente en stads vervoerder hadden geen oog voor het risicoverhogende 
effect van de krapte van de bouw plaats in combinatie met het intensieve gebruik 
van de ruimte direct naast de bouw plaats.
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4 CONCLUSIES

1. Ongeval Rijnstraat onderstreept belang van veilig werken op de bouw
In de ochtendspits van 26 mei 2016 vond een ongeval plaats tijdens de renovatie van 
het voormalige VROM-gebouw aan de Rijnstraat 8, tegenover het station Den Haag 
Centraal. 

Tijdens het hijsen van steigerdelen kwamen 20 tralieliggers los. Deze vielen van een 
hoogte van ruim 60 meter naar beneden en kwamen deels buiten het bouwterrein 
terecht. Een voorbijgangster werd geraakt en overleed.

Omdat de last niet goed bevestigd was, kon deze na de botsing met een uitstekende 
mast uit de hijsbanden schuiven en naar beneden vallen. Bij het bevestigen van de 
hijslast werden de interne afspraken van de bouwer niet gevolgd: het aanpikken werd 
gedelegeerd aan iemand die daar niet voor was aangesteld en bij het bevestigen van 
de last werd een onveilige lus gebruikt. Deze beslissingen vormden de directe 
opmaat voor het ongeval en onderstrepen daarmee het belang van veilig werken op 
een krappe bouw plaats.

De Raad heeft niet onderzocht of de fouten die gemaakt werden bij het bevestigen 
van de hijslast onderdeel uitmaken van een breder veiligheidsprobleem op de bouw-
plaats. In eerdere onderzoeken heeft de Raad geconstateerd dat een hoger 
veiligheidsbesef en groter verantwoordelijkheidsgevoel in de bouw noodzakelijk is.

2. Den Haag voorloper met hijsregels, maar beschermingsniveau onvoldoende
De hijsregels van de gemeente Den Haag moeten voorbijgangers in de openbare 
ruimte beschermen tegen het risico van vallende objecten. De regels specificeren 
daarom een minimumafstand tussen een vooraf afgesproken hijszone en het 
bouw hek: de bouw veilig heids zone. Hoe hoger er gehesen wordt, hoe groter de 
bouw veilig heids zone. Met het stellen van een dergelijke norm is de gemeente een 
voorloper en voorbeeld voor andere gemeentes.

De afstanden uit de beleidsregels blijken echter geen empirische, statistische of 
rekenkundige onderbouwing te hebben. Daarmee is onduidelijk welke mate van 
bescherming ze precies bieden. Bij het ongeval vielen tralieliggers tot twee keer 
verder uit de hijskraan dan waar de beleidsregels rekening mee hielden, waarschijnlijk 
als gevolg van het stuiteren op de ondergelegen hefsteiger. Bijna de helft van de 
hijslast kwam buiten het bouw hek, in de openbare ruimte terecht. Het ongeval toont 
daarmee de noodzaak aan van het expliciteren en onderbouwen van het 
beschermingsniveau van de hijsregels.
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3. Ruim aandacht voor verkeer, niet voor risico veel passanten langs krappe bouw
plaats
Om voldoende ruimte te vinden voor de bouw plaats zouden een deel van de 
Rijnstraat en de Oranjebuitensingel moeten worden afgezet en verkeer worden 
omgeleid. De bouwer moest hiervoor toestemming krijgen van de gemeente en zijn 
plannen afstemmen met de stads vervoerder, de wegbeheerder van het stadsdeel 
Den Haag Centrum en ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer. Deze partijen spraken 
uitgebreid over hoe trams, auto’s, fietsers en voetgangers zo veilig mogelijk en met 
zo min mogelijk hinder langs het gebouw konden worden geleid. Het duurde zes 
maanden voordat zij het met elkaar eens waren over hoe de verkeerssituatie rondom 
de bouw plaats moest worden ingericht.

Bij de afstemming werd niet meer gekeken naar de risico’s van vallend materiaal vanaf 
de bouw plaats. Uitgangspunt was dat dit risico met de omgevings vergunning en 
onder liggend bouwveiligheidsplan was afgedekt. De kans dat een object buiten de 
bouw plaats zou vallen bleef zo buiten beeld. De partijen zagen daarnaast over het 
hoofd dat de uitkomst van hun afstemming invloed had op de veiligheid rondom de 
bouw plaats: het handhaven van een tijdelijke tramhalte naast de bouw plaats zorgde 
voor een grote stroom passanten (2.000 per uur in de spits naast het normale fiets- 
en voetgangersverkeer). De gemeente en stads vervoerder hadden geen oog voor 
het risicoverhogende effect van de krapte van de bouw plaats in combinatie met de 
grote hoeveelheid in- en uitstappende trampassagiers aan die kant van het gebouw.

4. Druk op omgevings veilig heid en bouwproces
Omgevings veilig heid vormde geen onderdeel van de gunningcriteria en de bouwer 
mocht hierover pas na de aanbesteding in contact treden met de gemeente en de 
andere betrokken omgevingspartijen.

De bouwer was op grond van het contract volledig verantwoordelijk voor het vinden 
van voldoende bouwruimte en het borgen van de veiligheid rondom de bouw plaats. 
Hij was hiervoor echter afhankelijk van de instemming van de gemeente, die zich liet 
adviseren door betrokken omgevingspartijen. Deze partijen hadden elk een ander 
perspectief op de verkeerssituatie rondom het gebouw, waardoor het lang duurde 
om tot overeenstemming te komen.

De bouwer kwam klem te zitten tussen de harde deadlines van de contracten met 
opdrachtgever en financiers en de vertraging als gevolg van het lange afstemmings-
traject.

Uiteindelijk resulteerde dit in financieel nadeel voor de bouwer en extra tijdsdruk op 
een toch al krappe planning, waardoor de marge voor veiligheid kleiner werd. Door 
het gebrek aan aandacht voor veiligheid tijdens de aanbesteding heeft de opdracht-
gever bijgedragen aan druk op het budget en planning van de bouwer. Bovendien 
deed dit geen recht aan de complexiteit van de afweging die gemaakt moest worden 
bij het inpassen van de bouw plaats in de omgeving en het borgen van de omgevings-
veilig heid.
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5 AANBEVELINGEN

De Onderzoeksraad komt tot de volgende aanbevelingen. 

Aan het Rijksvastgoedbedrijf en leden van Opdrachtgeversforum in de bouw

1. Breng vóór de aanbesteding van bouw projecten de relevante omgevings factoren in 
kaart en gebruik deze voor het formuleren van een realistische en veilig realiseerbare 
bouwopdracht.

Aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst

2. Verbeter, in samenwerking met de bouwsector, het inzicht in de omvang en aard van 
bouwrisico’s voor de omgeving van een bouw plaats: 
a. Houd hiervoor gestructureerd kenmerken, oorzaken, gevolgen en frequentie van 

incidenten bij en publiceer deze gegevens als open data.
b. Onderzoek daarnaast het valgedrag van objecten die uit hijskranen vallen en 

publiceer de resultaten.

3. Gebruik de resultaten van aanbeveling 2 om een veiligheidsniveau vast te stellen voor 
de omgeving van bouw plaatsen.

Aan de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht

4. Verwerk de data, de resultaten van het onderzoek en het vastgestelde veilig heids-
niveau als genoemd in aanbevelingen 2 en 3 in de landelijke richtlijn bouw- en sloop-
veiligheid.42

Aan de Gemeente Den Haag

5. Toets in de voorbereiding van een bouw project of het veiligheidsniveau behaald 
wordt en blijf dat in de gaten houden. Maak daarbij gebruik van de uitkomsten van 
aanbevelingen 2 en 3. Let daarbij op de kenmerken van de omgeving van de bouw-
plaats en de mogelijkheid dat andere omgevingsbelangen botsen met de beoogde 
veiligheid.

6. Richt de afstemming met betrokken omgevingspartijen vóór het instemmingsbesluit 
efficiënter in. Benoem een projectleider die bij botsende belangen een duidelijke en 
verantwoorde afweging maakt om sneller tot een besluit te komen.

42 Deze landelijke richtlijn wordt momenteel ontwikkeld op initiatief van een aantal grotere gemeenten onder de 
vlag van de Vereniging Bouw en Woningtoezicht.



- 47 -

Aan Koninklijke BAM Groep N.V.

7. Zorg voor concrete afspraken over veilig werken en controleer dat deze afspraken op 
de bouw plaats worden begrepen en nageleefd.
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BIJLAGE A

ONDERZOEKSVERANTWOORDING

A�1 Onderzoeksaanpak

Voor het onderzoek is informatie verzameld over de toedracht en gevolgen van het 
ongeval en over de achterliggende problematiek. De informatie is verkregen door kort 
na het ongeval ter plaatse onderzoek te doen, documentatie te analyseren en door de 
betrokken partijen zowel schriftelijk als mondeling te bevragen. 

De Onderzoeksraad heeft zijn onderzoek gericht op het bouwen op een beperkte ruimte 
in druk stedelijk gebied. Het onderzoek richtte zich vooral op de afwegingen die ten 
grondslag lagen aan de positionering van de contouren van de bouw plaats en de 
inrichting van de openbare ruimte rond de bouw plaats. 

De reconstructie van de feiten en omstandigheden is vergeleken met wat de Onderzoeksraad 
vindt dat redelijkerwijs verwacht mag worden van de verschillende actoren in het proces van 
het waarborgen van omgevings veilig heid bij bouwen in druk stedelijk gebied. Het 
referentiekader (in bijlage C) is gebaseerd op de vigerende wet- en regelgeving en 
opvattingen die de Onderzoeksraad heeft opgedaan in eerder eigen onderzoek. 

Om de informatie uit verschillende bronnen te analyseren zijn verschillende analyse-
methoden gebruikt die de Onderzoeksraad bij zijn onderzoek hanteert. Zo is met behulp 
van de methodiek Tripod een analyse uitgevoerd van de directe en achterliggende 
oorzaken van het ongeval, evenals de context waarbinnen dit plaatsvond. 

De Onderzoeksraad vindt het belangrijk dat zijn onderzoeken een betrouwbaar en 
representatief beeld geven van de omstandigheden en processen en dat het oplossen 
van geconstateerde veiligheidstekorten werkelijk leidt tot verbetering van de veiligheid. 
Daarom ontvangt het projectteam gedurende het onderzoek expertadvies over de opzet 
en gebruikte onderzoeksmethoden. Belangrijke deelproducten worden daarnaast onder-
worpen aan intercollegiale toetsing. Ook stelt de Onderzoeksraad een begeleidings-
commissie in.

A�2 Begeleidings commissie

De Onderzoeksraad heeft voor dit onderzoek een begeleidings commissie ingesteld met 
externe leden en voorgezeten door een lid van de Raad. De externe leden, die op 
persoonlijke titel zitting in de commissie hadden, zijn geselecteerd op grond van hun 
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voor het onderzoek relevante deskundigheid. Gedurende het onderzoek is de commissie 
drie keer bijeen geweest om met het projectteam van gedachten te wisselen over de 
opzet en de resultaten van het onderzoek. De commissie vervulde zodoende een 
adviserende rol binnen het onderzoek; de eind verant woordelijk heid voor het rapport en 
de aanbevelingen ligt bij de Onderzoeksraad.

De begeleidings commissie van dit onderzoek was als volgt samengesteld:

prof. mr. dr. E.R. Muller raadslid Onderzoeksraad voor Veiligheid (voor zitter begeleidings-
commissie)

prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis directeur Instituut voor Bouwrecht en Hoogleraar Bouwrecht TU Delft

drs. H. de Jong lid korpsleiding Nationale Politie

drs. ing. A.L.J. Sprangers directeur Gemeente Nijmegen

mr. J.L. van Tuinen voorheen algemeen directeur Bouwend Nederland

A�3 Projectteam

Dit onderzoek is, onder aansturing van onderzoeksmanagers mevrouw mr. A. Bovens en 
de heer ir. G.W. Medendorp, uitgevoerd door het volgende projectteam: 

P.M. van der Eerden, LLM projectleider

ir. A.J. Tromp onderzoeker

P. Boers, MA rapporteur

ir. M. Baart MPS adviseur Onderzoek & Ontwikkeling
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BIJLAGE B

REACTIES OP CONCEPTRAPPORT

Een conceptversie van dit rapport is, conform de Rijkswet Onderzoeksraad voor 
Veiligheid, voorgelegd aan de betrokken partijen met het verzoek het rapport te 
controleren op feitelijke onjuistheden en onduidelijkheden. De conceptversie is voor-
gelegd aan: 

• Rijksvastgoedbedrijf
• Gemeente Den Haag
• BAM Bouw en Techniek b.v. (als vertegenwoordiger van Consortium Poortcentraal)
• HTM personenvervoer N.V.
• Direct bij ongeval betrokken personen: de kraanmachinist, de aanpikker, de 

verstrekker van het bouwticket, de voorman van de steigerbouwer.

De ontvangen reacties zijn als volgt verwerkt:

• Correcties van feitelijke onjuistheden, aanvullingen op detailniveau en redactioneel 
commentaar heeft de Raad (indien relevant) overgenomen. De betreffende tekstdelen 
zijn in het eindrapport aangepast. Deze reacties zijn niet afzonderlijk vermeld.

• Bij de overige reacties, die niet zijn overgenomen, heeft de Raad gemotiveerd waar om 
daartoe is besloten. Deze reacties en de toelichting van de Raad zijn opgenomen in 
een tabel op de website van de Onderzoeksraad (www.onderzoeksraad.nl).
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BIJLAGE C

REFERENTIEKADER

Deze bijlage beschrijft hoe de Onderzoeksraad aankijkt tegen de verdeling van 
verantwoordelijkheden voor de omgevings veilig heid bij het bouwen in druk stedelijk 
gebied op een krappe bouw plaats. 

Partijen betrokken bij bouw werk zaam heden hebben de verantwoordelijkheid de hieraan 
verbonden risico’s zo goed mogelijk in kaart te brengen en te beheersen. De 
Onderzoeksraad verwacht meer van de invulling van ‘zo goed mogelijk’ naarmate het 
veilig heidsrisico groter is, het vermogen om dit risico te beheersen groter is en het 
vermogen van de burger om zichzelf te beschermen geringer is.

C�1 Omgevings veilig heid bouwen in druk gebied

Buiten de contouren van de bouw plaats is de veiligheid van derden in het geding, die 
zich beschermd behoren te weten tegen gevaren waartegen zij zichzelf niet kunnen 
wapenen. Daarom moeten risico’s verbonden aan de omgeving van een bouw plaats 
worden geïdentificeerd en beheerst, de focus ligt hier dus op risico’s die buiten de 
contouren van de bouw plaats door de bouw worden opgeworpen.

De aard van een bouwlocatie kan bijdragen aan verhoogde veiligheidsrisico’s voor 
derden. Een hoog gebouw dat verbouwd wordt op een krappe bouw plaats in druk 
stedelijk gebied brengt zulke verhoogde veiligheidsrisico’s met zich mee. De combinatie 
van de beperkte werkruimte en de aanwezigheid van grote massa’s mensen in de directe 
nabijheid zorgt voor verhoging van zowel van de kans op optreden van een effect buiten 
de bouw plaats als de omvang van het gevolg ervan, en daarmee voor een hoger risico. 

Uitgangspunt van de Raad is dat omgevings veilig heid een publiek belang is dat vraagt 
om een publieke afweging. Bij bouwen in stedelijk gebied ontstaat een belangenspel op 
het gebied van de indeling van de omgeving van de bouw plaats. Inherent aan een 
bouwlocatie in druk stedelijk gebied is dat veel partijen worden beïnvloed door de 
werkzaamheden. Omwonenden kunnen hinder ondervinden van geluidsoverlast, 
reizigers van eventuele omleidingen voor het verkeer en openbaar vervoer, winkeliers 
van afsluitingen, enz. De belanghebbende partijen hebben de mogelijkheid de indeling 
van de omgeving van een bouw plaats te beïnvloeden. Dit kan onder andere doordat 
belanghebbenden bezwaar kunnen indienen tegen verleende vergunningen. 
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Het verhoogde veiligheidsrisico en de complexiteit van diverse belanghebbenden met 
soms tegengestelde wensen vraagt om een integrale afweging van belangen en 
beoordeling van risico’s bij het organiseren van de omgevings veilig heid bij bouwen in 
druk stedelijk gebied.

C�2 Verantwoordelijkheden bij omgevings veilig heid

Gemeente
De verantwoordelijkheid van de overheid is om de veiligheid van de burgers te 
waarborgen. Om die verantwoordelijkheid invulling te geven verstrekt de gemeente Den 
Haag voor bouw werk zaam heden in de stad een omgevings vergunning. Tegelijkertijd 
heeft de gemeente een rol in het leefbaar en bereikbaar maken en houden van de stad. 
Vandaar dat de gemeente Den Haag toestemming geeft voor werkzaamheden waarvoor 
de openbare weg wordt opgebroken of afgesloten middels een ‘instemmingsbesluit 
wegopbrekingen’. Bij dit instemmingsbesluit dient de gemeente onder andere te toetsen 
of de werkzaamheden gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg, of voor het 
doelmatig en veilig gebruik daarvan. 

Het college van burgemeester en wethouders is ervoor verantwoordelijk te zorgen dat 
alle belangen integraal worden gewogen in het besluitvormingsproces.43 Bij het 
verstrekken van en het houden van toezicht op de benodigde vergunningen hebben de 
gemeentelijke organen elk een eigen rol. Het college is als bestuursorgaan ervoor 
verantwoordelijk de randvoorwaarden te scheppen waarbinnen de beschikkingen 
worden afgegeven die de veiligheid van de burgers afdoende waarborgen. Dat betekent 
dat zowel de risico’s voor de omgeving afkomstig van de bouw plaats als andere risico’s, 
zoals verkeersrisico’s geïntroduceerd door wegopbrekingen en omleidingen, integraal 
gewogen zijn. Daarnaast worden in deze weging andere factoren dan veiligheid 
meegewogen, zoals bereikbaarheid (voor burgers maar ook voor hulpdiensten), 
leefbaarheid (denk aan het beperken van bouwverkeer, geluidsoverlast, trillingshinder 
etc.) en ontwikkeling van de stad. De uitkomst van die weging is de verstrekking van de 
benodigde vergunningen voorzien van de voorwaarden die nodig zijn om de diverse 
belangen te steunen en de risico’s afdoende te beheersen.

De overheid, in deze de gemeente Den Haag, is ook verantwoordelijk voor het toezicht 
op en de handhaving van de voorwaarden uit de omgevings vergunning en het 
instemmings besluit.

(Publieke) opdrachtgever
Bij bouwen in druk stedelijk gebied kunnen dusdanige beperkingen ontstaan voor 
omgevings veilig heid, dat deze in een vroeg stadium in het bouwproces een plek moeten 
krijgen. Dit proces start bij een opdrachtgever. In dit geval met de aanbesteding, waarin 
een publieke opdrachtgever werkzaamheden in de markt zet om een gebouw te 
ontwerpen, financieren, realiseren, onderhouden en te exploiteren. 

43 Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 3, Algemene bepalingen over besluiten.
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De opdrachtgever, zeker als dit de overheid zelf is, heeft een verantwoordelijkheid om 
de omgeving van de bouw plaats voor gevaren te behoeden.44 Deze verantwoordelijkheid 
valt onder de zorgplicht die is opgelegd in de Woningwet.45

De Raad is van oordeel dat de opdrachtgever er eveneens voor moet zorgen dat de 
opdrachtnemer in staat is om het extra risico dat geïntroduceerd wordt door het bouwen 
op een krappe bouw plaats in druk stedelijk gebied te beheersen. Dat betekent dat de 
opdrachtgever de opdrachtnemer, zowel in financiële zin als in tijd, de mogelijkheid moet 
bieden om gepaste maatregelen te kunnen nemen. 

Opdrachtnemer (bouwer)
De opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk een veilig realiseerbaar plan te maken, 
daar horen een risicoanalyse en een voorstel voor beheersmaatregelen bij. Die plannen 
worden gepresenteerd bij de gemeente om de benodigde vergunningen te verkrijgen. 
Verder is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de controle op de veilige uitvoering 
van het plan door eigen personeel en onderaannemers.

De opdrachtnemer is, als hoofd aannemer, primair verantwoordelijk voor de veilige 
uitvoering van de werkzaamheden. Dat betekent dat hij moet zorgen dat zijn werknemers 
en onderaannemers weten welke regels en afspraken van toepassing zijn op de bouw-
plaats. Het werken op een krappe bouw plaats in druk stedelijk gebied vereist duidelijke 
regels en afspraken en nauwkeurige navolging daarvan in de uitvoering. Dat komt voort 
uit de verhoging van het risico dat geïntroduceerd wordt door de aard en de locatie van 
de bouw plaats. 

Overige partijen
De Raad is van oordeel dat partijen die verantwoordelijk zijn in de ruimte aanpalend aan 
de bouw plaats ook een rol in het beheersen van risico’s die bouw werk zaam heden op de 
omgeving hebben. Reeds genoemd is de rol van de gemeente bij het verstrekken van 
het instemmingsbesluit. De stads vervoerder heeft als beheerder van de traminfrastructuur, 
verantwoordelijkheid voor een veilig gebruik van deze infrastructuur. Dit geldt ook voor 
zijn opdrachtgever, de verlener van de vervoersconcessie. Daarnaast verwacht de Raad 
dat de stads vervoerder zich in zijn rol als beheerder en vervoerder verantwoordelijk voelt 
voor het veilig gebruiken en bereiken van haar voorzieningen en hierover actief overleg 
voert met andere (omgevings)partijen. De veiligheid van passagiers krijgt zo een rol in 
de besluitvorming omtrent het gebruik van de omgeving rond de bouw plaats bij bouwen 
in druk stedelijk gebied.46 

De veiligheid op en in de directe nabijheid van de traminfrastructuur bij werkzaamheden 
door derden heeft inmiddels formeel invulling gekregen in de Wet lokaal spoor. Door de 
vervoerder of concessieverlener moet een vergunning worden afgegeven voor werk-
zaam heden nabij lokale spoorweginfrastructuur zoals tramhaltes (zie bijlage E). 

44 Zie ook het rapport: Onderzoeksraad voor Veiligheid, Hijsongeval Alphen aan den Rijn, 29 juni 2016.
45 Woningwet, artikel 1a.
46 Tijdens de besluitvorming rond bouw plaats Rijnstraat, had stads vervoerder HTM een stem in het opbreekoverleg 

en in bilaterale overleggen met de opdrachtnemer.
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BIJLAGE D

BETROKKEN PARTIJEN

Deze bijlage beschrijft de bij de vernieuwing van gebouw aan de Rijnstraat 8 betrokken 
partijen. In 2012 zette het Rijk met een tender het project ‘Vernieuwing Rijnstraat 8’ in de 
markt. Het project betrof de renovatie en exploitatie van het voormalige VROM-gebouw 
aan de Rijnstraat in Den Haag. In 2014 gunde het Rijk de opdracht in de vorm van een 
DBFMO-contract met een looptijd van 25 jaar na beschikbaarstelling aan een consortium 
onder leiding van BAM. De beschikbaarstelling van het gebouw was voorzien voor 
oktober 2016.

Meerdere partijen waren betrokken bij de bouw werk zaam heden en bij de besluiten die 
in het kader van het project Vernieuwing Rijnstraat 8 genomen zijn. De volgende figuur 
toont deze partijen. 
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Figuur 19: Schematisch overzicht van de bij project Vernieuwing Rijnstraat 8 betrokken partijen.
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In deze bijlage komen de partijen, hun belangen en verantwoordelijkheden aan bod. 
Er is onderscheid gemaakt tussen:

• de opdrachtgever en gebruiker,
• partijen die deel uitmaakten van of werkten voor het consortium, 
• partijen die betrokken waren bij het proces van vergunningverlening en toezicht,
• overige belangenhebbende partijen.

D�1 Opdrachtgever en gebruiker

Rijksvastgoedbedrijf (opdrachtgever)
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) trad namens het Rijk op als opdrachtgever.47 Het RVB is 
de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en valt onder het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is verantwoordelijk voor het beheer en de 
instandhouding van de grootste vastgoedportefeuille van Nederland. Het RVB is op 
1 juli 2014 ontstaan uit een fusie van vier rijksvastgoeddiensten.48 

Het RVB koos voor een DBFMO-contract voor het project Vernieuwing Rijnstraat 8. De 
contractvorm bepaalde de werkzaamheden van het RVB. Het RVB hield zich bezig met 
het selecteren van een opdrachtnemer, het opstellen en monitoren van de contracten 
met de opdrachtnemer, het zorgen voor de gebruiker(s) van het gebouw en het 
verankeren van de wensen van de gebruiker(s) in de contracten. Het gebouw en de 
grond stelde het RVB ter beschikking aan de opdrachtnemer. Met de wijze van bouw en 
exploitatie binnen de vooraf overeengekomen outputspecificaties had het RVB weinig 
bemoeienis. 

Gebruiker
Het Rijksvastgoedbedrijf wilde het pand aan de Rijnstraat verbouwen tot Rijkskantoor. 
Een Rijkskantoor is bestemd voor kantoormedewerkers van verschillende Rijks over heids-
organisaties. Op voorhand kunnen de exacte gebouwgebruikers onbekend zijn, ook 
kunnen deze gedurende de levensduur van een Rijkskantoor veranderen. Het RVB 
vertegenwoordigde tijdens de aanbesteding de bekende en nog onbekende gebruikers 
van het gebouw Rijnstraat 8. Het RVB hield hierbij rekening met gebruikers van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De 
wensen van deze gebruikers hadden een plek gekregen in de outputspecificaties van de 
DBFMO-overeenkomst. De toekomstige gebruikers van het pand speelden geen rol bij 
de bouwwijze en bouwveiligheid. Dit lag anders voor enkele huurders die al aanwezig 
waren in het gebouw en dit tijdens en na de bouw zouden blijven. 

47 Het Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties was opdrachtgever en had de Programmadirectie Opdrachtgeverschap Rijkskantoren (POR) aangewezen 
als gedelegeerd opdrachtgever. Het Rijksvastgoedbedrijf was contracthouder en trad in die rol op als opdracht-
gever naar de bouwer. 

48 De Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie 
Rijksvastgoed.
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Bestaande huurders
De opdrachtnemer moest rekening houden met bestaande huurders. Relevant hier zijn 
stads vervoerder HTM en de winkeliers in de onderdoorgang. 

De centrale verkeersleiding van HTM en de centrale ongevallendienst bevonden zich in 
een ruimte van het gebouw, hiervoor was een oplossing nodig. Ook liep er een trambaan 
van HTM door het gebouw. Deze moest tijdens de bouw in gebruik blijven. De opdracht-
nemer koos ervoor om de trambaan met een beschermingsconstructie tegen de gevaren 
van de bouw te beschermen.

In de onderdoorgang van het gebouw bevonden zich winkels. Met de winkeliers moesten 
afspraken worden gemaakt over beperking van bouwhinder of tijdelijke huisvesting. 
Uiteindelijk is de bouw zo ingericht dat de onderdoorgang aan de zijde van de winkels 
toegankelijk bleef voor publiek, waardoor tijdelijke huisvesting niet nodig was. 

D�2 Consortium met onderaannemers

Consortium PoortCentraal (opdrachtnemer)
Het Rijk gunde de opdracht voor de vernieuwing en exploitatie van het gebouw aan de 
Rijnstraat 8 aan ‘PoortCentraal’, een consortium van een architectenkantoor, facilitair 
dienstverlener en aannemer BAM. Het ontwerp van het nieuwe gebouw was in handen 
van de architect. De facilitair dienstverlener nam diensten op zich, zoals catering, 
schoonmaak, beveiliging, receptiediensten, logistiek en groenvoorziening. Vanuit de 
Koninklijke BAM Groep NV 49 namen twee werkmaatschappijen ‘BAM PPP’ en ‘BAM 
Bouw en Vastgoed’ deel aan het consortium.

Koninklijke BAM Groep NV
De werkmaatschappij BAM PPP (public-private partnership) vertegenwoordigt de 
Koninklijke BAM Groep bij publiekprivate samenwerkingsprojecten en verzorgt de regie 
over alle fasen van een PPS50-project. Voor het project Rijnstraat zorgde ze ook voor de 
financiering. Dit deed ze samen met een pensioenbelegger. Twee financiers onder-
steunden daarnaast het project. De PPS concessie (de overeenkomst met het RVB) had 
een netto contante waarde van 267 miljoen euro en een looptijd van 25 jaar.

De bouw- en sloop werk zaam heden aan de Rijnstraat 8 vielen onder de werkmaatschappij 
BAM Bouw en Vastgoed. Deze werkmaatschappij bevat het onderdeel ‘BAM Bouw en 
Techniek’,51 waar de afdeling Grote Projecten onder valt. Deze afdeling is gespecialiseerd 
in de voorbereiding en uitvoering van grootschalige en complexe bouwwerken en had 
de leiding over de bouw- en sloop werk zaam heden aan de Rijnstraat 8. 

49 Een bouwgroep met meer dan 20.000 medewerkers.
50 Publiek Private Samenwerking.
51 ‘BAM Bouw en Techniek’ is op 1 mei 2015 ontstaan uit het ‘BAM Techniek’ en ‘BAM Utiliteitsbouw’. 
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Bouwcombinatie (bouwer)
De afdeling Grote Projecten van BAM Bouw en Techniek trad op als hoofd aannemer 
(‘bouwer’) en deed dit onder de naam ‘Bouwcombinatie Rijnstraat 8’. De bouwcombinatie 
bestond uit werknemers van de BAM, werknemers van andere bedrijven en ZZP’ers. 

De bouwcombinatie huurde daarnaast tientallen onderaannemers in, die op hun beurt 
met onderaannemers en ZZP’ers werkten. BAM Materieel B.V. zorgde als onderaannemer 
voor de kranen en kraanmachinisten. Wijnen Montage & Verhuur realiseerde steigers op 
de bouw plaats en voerde de steigerdelen aan die bij het ongeval betrokken waren. De 
GSA Groep leverde personeel voor het faciliteren van de bouw plaatslogistiek, zoals het 
beheer van de hub 52 en de afgifte van de bouwtickets. De bouwer huurde daarnaast 
Aboma Advies in voor het uitvoeren van periodiek toezicht op de bouwveiligheid. 

D�3 Vergunningverlener en toezichthouder

Gemeente Den Haag (vergunningverlener en toezichthouder)
Het gebouw aan de Rijnstraat 8 ligt in de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag 
is georganiseerd in acht diensten, die onder de gemeentesecretaris vallen. Hierboven 
staat het college van burgemeesters en wethouders. In dit onderzoek zijn de diensten 
Stedelijke Ontwikkeling (DSO), Stadsbeheer (DSB) en Publiekszaken (DPZ) relevant. Kort 
gezegd gaat DSO over het bouwen en ontwikkelen van wat er nog niet is en DSB over 
het beheer van wat er wel al is in de gemeente. De DPZ gaat over diverse zaken die 
invloed hebben op het niveau stadsdeel en/of wijk.

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
De dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) organiseert in samenwerking met burgers en 
bedrijven de groei van de stad. De dienst van 800 medewerkers houdt zich o.a. bezig 
met stedenbouw en planologie, economie en ondernemen, monumentenzorg en 
welstand, wonen, verkeer, vergunningen en toezicht. Thema’s hierbij zijn veiligheid, 
gezond heid en duurzaamheid.

DSO was verantwoordelijk voor het beoordelen van de vergunning aanvraag voor de 
bouw- en sloop werk zaam heden aan de Rijnstraat, het verlenen van de vergunning 
(omgevings vergunning voor bouwen en slopen, zie bijlage E) en het toezicht op het 
vergunde. De veiligheid van de omgeving tijdens de bouw en sloop viel onder dit 
vergunningstraject. DSO had geen formele rol in de discussie die na verlening van de 
omgevings vergunning ontstond over het gebruik van de openbare ruimte voor de bouw-
plaats. De regie over dit onderwerp lag bij de dienst Stadsbeheer.

Dienst Stadsbeheer 
De dienst Stadsbeheer (DSB) is een van de grootste gemeentelijke diensten van Den 
Haag. DSB houdt de stad schoon, heel en leefbaar. De dienst is ingedeeld in 18 bedrijfs-
onderdelen, zoals het groenbedrijf, het havenbedrijf en de hand havings organisatie 

52 De locatie elders in de stad waar bouwmateriaal en -materieel werd verzameld om het op het gewenste tijdstip te 
vervoeren naar de bouw plaats.
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afdeling parkeren. Hier relevant zijn het Bureau Stedelijke Bereikbaarheid en Ingenieurs-
bureau Den Haag:

• In Den Haag bestond tot 1 januari 2015 het groot- en het klein opbreekoverleg ter 
ondersteuning van het proces voor het afgeven van een instemmingsbesluit (zie 
bijlage E.2). Tot 1 januari 2015 verzorgde het Bureau Stedelijke Bereikbaarheid het 
groot opbreekoverleg.53

• Ingenieursbureau Den Haag (IbDH) is met 250 medewerkers het ontwerp- en 
ingenieurs bureau van de gemeente. IbDH beschikt over kennis voor het initiëren, 
realiseren en beheren (bouw)projecten in de openbare ruimte van Den Haag. 

Vanuit de DSB was het Bureau Stedelijke Bereikbaarheid verantwoordelijk voor het 
begeleiden van het proces voorafgaand aan en de daadwerkelijke afgifte van een 
instemmingsbesluit voor het gebruik van de openbare ruimte rond het gebouw 
Rijnstraat  8. IbDH was betrokken bij het maken van tekeningen van de omleidingen en 
de directe omgeving van de bouw plaats Rijnstraat 8 en nam deel aan de opbreek-
overleggen. 

Dienst Publiekszaken
De dienst Publiekszaken (DPZ) is voor bewoners van Den Haag de eerste ingang voor 
contact met de gemeente. Ze verzorgt onder meer producten zoals paspoort en rijbewijs. 
Omdat de dienst taken uitvoert op het niveau van stadsdelen en wijken staat ze dicht bij 
de burger en kan ze vanaf dit niveau betrokken zijn bij zaken die door andere diensten 
op gemeentelijk niveau aangestuurd worden. Ze kan bijvoorbeeld advies geven over 
lokale situaties en communicatie naar bewoners verzorgen bij wegopbrekingen. De 
dienst is georganiseerd per stadsdeel. Relevant hier is de rol van de wegbeheerders die 
bij elk stadsdeel werkzaam zijn. De wegbeheerders hebben een rol in zowel het groot als 
klein opbreekoverleg (zie bijlage E.2). Het klein opbreekoverleg staat onder leiding van 
de wegbeheerder en in het groot opbreekoverleg heeft de wegbeheerder een stem. 

In het project Vernieuwing Rijnstraat 8 speelde de wegbeheerder van het stadsdeel 
Centrum een rol. De wegbeheerder zat het klein opbreekoverleg voor en adviseerde het 
groot opbreekoverleg. 

D�4 Overige belanghebbende partijen

Hulpdiensten
Het werk van hulpdiensten (politie, ambulance en brandweer) wordt beïnvloed door de 
inrichting van de openbare ruimte. Om hun belangen op het gebied van aanrijdroutes 
en bereikbaarheid te behartigen hebben zij een stem in de opbreekoverleggen. 

53 Sinds 1 januari 2015 is hiervoor het onderdeel ‘Stadsregie Bereikbaarheid’ opgericht binnen de dienst Stadsbeheer. 
Het groot opbreekoverleg heet sindsdien ‘stedelijk bereikbaarheidsoverleg’ (SBO).
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De hulpdiensten namen deel aan de opbreekoverleggen over het project Rijnstraat. Hun 
wensen hadden echter geen relevante consequenties voor de omgevings veilig heid of 
voor de uitvoering van hijswerkzaamheden.

HTM (stads vervoerder) en MRDH (concessieverlener)
De bouw plaats lag tussen tram- en busroutes van stads vervoerder HTM in en grensde 
aan een tijdelijke tramhalte van HTM. HTM is een vervoersmaatschappij uit Den Haag 
met bijna 2.000 medewerkers. HTM vervoert jaarlijks bijna 100 miljoen reizigers in de 
regio Haaglanden met tram, bus en lightrail (RandstadRail). HTM is zowel vervoerder als 
beheerder van de traminfrastructuur. De infrastructuur die HTM gebruikt is juridisch 
eigendom van de gemeente. HTM legt de infrastructuur aan, onderhoudt en gebuikt 
deze op kosten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De MRDH is een 
samenwerkingsverband van 23 gemeenten in de regio.

De Vervoersautoriteit van de MRDH is opdrachtgever (concessieverlener) van HTM voor 
het rail- en het stadsbusvervoer in Den Haag. Dit is geregeld via een vervoersconcessie.54 
HTM moet zich aan de dienstregeling houden die deel uitmaakt van de concessie. Dit 
betekent dat als de dienstregeling verstoord wordt, bijvoorbeeld door omleidingen 
vanwege bouw werk zaam heden, HTM niet aan de afspraken met haar opdrachtgever (de 
concessie) voldoet, met een boete als mogelijk gevolg. De concessie geeft verder aan 
dat HTM de kosten van omrijden verhaalt op de veroorzaker. 

De gevolgen voor het openbaar vervoer van omleidingen door bouw werk zaam heden, 
en oplossingen om deze gevolgen te minimaliseren, kunnen in het opbreekoverleg 
besproken worden. HTM neemt daarom deel aan het opbreekoverleg en ook de MRDH 
mag aanschuiven.

In de voorbereiding op de renovatie van het gebouw aan de Rijnstraat 8 nam de stads-
vervoerder HTM deel aan de opbreekoverleggen. Daarnaast sprak HTM in de voor-
bereiding geregeld bilateraal met de bouwer. Ook tijdens de uitvoering van de sloop- 
en bouw werk zaam heden was er contact tussen HTM en bouwer om af te stemmen over 
tijdelijke stilleggingen van het tramverkeer. De Vervoersautoriteit van de MRDH was op 
afstand betrokken: via HTM werd zij op de hoogte gehouden en toen er een impasse 
leek te ontstaan in het opbreekoverleg schoof ze aan.

Omwonenden en winkeliers buiten het gebouw
De omwonenden van de bouw plaats Rijnstraat waren niet georganiseerd. Hun belangen 
werden behartigd door de gemeente Den Haag. De aanwezigheid van omwonenden 
heeft de bouw beïnvloed: Om overlast door verlichting en door geluid van de bouw- en 
sloop werk zaam heden, bouwverkeer en radio’s te beperken, konden bepaalde werk-
zaam heden niet ’s nachts plaatsvinden.

54 Deze concessie is het exclusieve recht om openbaar vervoer uit te voeren per bus, tram of metro in een gebied. 
Een vervoersbedrijf heeft een concessie nodig om openbaar vervoer te mogen aanbieden.
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De winkeliers uit de binnenstad van Den Haag waren georganiseerd in twee winkeliers-
verenigingen. Met deze verenigingen voerde de bouwer bilaterale gesprekken over de 
bereikbaarheid van de winkels. In het opbreekoverleg behartigde een omgevingsmanager 
van de gemeente de belangen van de winkeliers. 

Het belang van de winkeliers kwam onder meer tot uiting in de periode rond de 
feestdagen (15 november tot 1 januari). In deze periode mochten tijdelijke afsluitingen 
van de onderdoorgang enkel na sluitingstijd van de winkels plaatsvinden.55 Hierdoor 
konden bepaalde werkzaamheden niet overdag plaatsvinden.

Passanten
De bouw werd omgeven door stromen van reizigers en andere verkeersdeelnemers 
(automobilisten, fietsers en voetgangers). De bouw plaats lag namelijk midden in druk 
binnenstedelijk gebied, naast de tijdelijke tramhalte aan de Schedel doeks haven, nabij 
andere bus- en tramhaltes en station Den Haag Centraal. Tijdens de spits passeerden ca. 
2.000 trampassagiers per uur de bouw plaats en fietsten ca. 1.000 personen over de 
Rijnstraat vlak langs de bouw plaats. De gemeente vertegenwoordigde in het opbreek-
overleg de belangen van deze reizigers en verkeersdeelnemers op het gebied van 
bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Deze belangen beïnvloedden de contour van de 
bouw plaats en de inrichting van de aangrenzende openbare ruimte. Bescherming van de 
reizigers en verkeersdeelnemers tegen de gevaren van de bouw viel onder de omgevings-
vergunning. In het proces rond de afgifte van deze vergunning behartigde de gemeente 
het belang van de passanten voor wat betreft de omgevings veilig heid.

55 Nadere regels Aanleggen, beschadigen, opbreken en veranderen van een weg bij artikel 2:11, vierde lid, van de 
Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag, artikel 2.1.
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BIJLAGE E

WETGEVING, RICHTLIJNEN EN VERGUNNINGEN

Deze bijlage begint met een samenvatting van de wetgeving voor bouwen, arbeids-
omstandigheden en lokaal spoor. Vervolgens komen de voorschriften en procedures die 
de gemeente Den Haag gebruikt aan bod. Tot slot gaat de bijlage kort in op twee 
vergunningen die nodig waren voor de verbouwing van het pand aan de Rijnstraat 8. 

E�1 Wetgeving

Bouwregelgeving
De Woningwet is de basis van de bouwregelgeving. Deze wet stelt eisen aan bestaande 
en te bouwen bouwwerken en gaat dus over meer dan alleen woningen. Onder de 
Woningwet valt het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit geeft de technische uitwerking van 
eisen uit de Woningwet. Voor het bouwen van een bouwwerk kan een omgevings-
vergunning nodig zijn. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bepaalt of 
een vergunning nodig is. Voor het verlenen van deze vergunning toetst een gemeente 
de bouwplannen aan de Woningwet en het Bouwbesluit. 

De voor dit onderzoek relevante bepalingen uit de Woningwet, het Bouwbesluit en de 
Wabo komen hier aan bod.

Woningwet
De Woningwet stelt eisen aan bestaande en te bouwen bouwwerken, zoals gebouwen. 
De Woningwet kent de zogenaamde zorgplicht bepaling.56 Deze bepaling stelt dat de 
staat van en werkzaamheden aan een gebouw geen gevaar voor de gezondheid of 
veiligheid mogen veroorzaken. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor deze 
gezondheid en veiligheid neer bij zowel degenen die een gebouw bouwen en gebruiken, 
als bij degenen die een gebouw laten bouwen en gebruiken. Hiermee verplicht de wet 
opdrachtgevers, opdrachtnemers en gebruikers het noodzakelijke te doen, voor zover 
dat in hun vermogen ligt, om het ontstaan of voortduren van gevaar voor de gezondheid 
of veiligheid te voorkomen of te beëindigen.

Naast het zorgplicht artikel bevat de Woningwet andere eisen, bijvoorbeeld over volks-
huis vesting, welstand, handhaving. Ook stuurt de wet het Bouwbesluit aan. 

56 Woningwet, artikel 1a.
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Bouwbesluit en bouwveiligheid
Het Bouwbesluit geeft technische voorschriften, waaraan elk gebouw (of bouwwerk) in 
Nederland moet voldoen. De meeste eisen gaan over het op te leveren gebouw. Een 
klein deel van het besluit gaat echter specifiek in op bouw- en sloop werk zaam heden. 
Het doel van deze eisen is het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties en het 
beperken van hinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.57 Het besluit eist dat 
bij het uitvoeren van bouw- en sloop werk zaam heden maatregelen worden getroffen ter 
voorkoming van: 

a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein 
grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;

b. letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden;
c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van 

andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het 
bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.58 

Het voorkomen van letsel heeft dus betrekking op personen op belendende percelen en 
op personen die zich onbevoegd op de bouw plaats bevinden. De veiligheid van het op 
de bouw plaats werkzame personeel valt onder de Arbeidsomstandighedenwet. De 
manier waarop in de praktijk invulling wordt gegeven aan het voorschrift uit het 
Bouwbesluit hangt van de locatie en de aanwezigheid van bebouwing en mensen in de 
omgeving van de bouw plaats af. Het voorschrift biedt de benodigde ruimte voor 
maatwerk en legt de eerste verantwoordelijkheid neer bij diegene die de werkzaamheden 
uitvoert.59

Er zijn geen landelijke voorschriften die bepalen hoe de in het Bouwbesluit genoemde 
bouwveiligheid gerealiseerd moet worden. Gemeenten gaan hier dan ook verschillend 
mee om. De gemeente Den Haag heeft hier specifiek beleid voor in de vorm van een 
aantal praktische richtlijnen, zie later in deze bijlage (E.2).

De in het Bouwbesluit geëiste veilig heids maat regelen, moeten in een aantal gevallen 
worden vastgelegd in een bouw- of sloopveiligheidsplan. Het bevoegd gezag (in dit 
geval de gemeente) bepaalt van geval tot geval of er een bouw- of sloopveiligheidsplan 
nodig is, het Bouwbesluit geeft hier geen criteria voor. Wel noemt het Bouwbesluit welke 
elementen een dergelijk plan minimaal moet bevatten. Het besluit noemt onder meer 
een bouw plaatstekening met hierop de toegang en begrenzing van de bouw plaats, de 
omliggende wegen en bouwwerken, de laad-, los- en hijszones, de toe te passen 
bouwmethodiek en het toe te passen materieel.60

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en omgevings vergunning
Voor het uitvoeren van de bouw werk zaam heden aan de Rijnstraat was een omgevings-
vergunning nodig. De omgevings vergunning is een geïntegreerde vergunning die sinds 
2010 ca. 25 afzonderlijke vergunningen op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, 

57 Bouwbesluit, artikel 8.1.
58 Bouwbesluit, artikel 8.2.
59 Nota van Toelichting Bouwbesluit 2012.
60 Bouwbesluit, artikel 8.7.
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ruimte, natuur en milieu vervangt. De vergunning was nodig op grond van de Wet 
algemene bepaling omgevingsrecht ‘Wabo’.61 De Wabo geeft voorschriften voor 
verschillende activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, zoals 
slopen en bouwen. De wet is vooral een procedurewet. Inhoudelijke voorschriften staan 
niet in de Wabo, maar in andere wetten en besluiten, zoals het Bouwbesluit. 

De bevoegdheid om te beslissen over de aanvraag van een omgevings vergunning voor 
een bouw project ligt meestal bij de burgemeester en wethouders van de gemeente 
waar het project wordt uitgevoerd, in sommige gevallen ligt deze bevoegdheid bij de 
provincie of minister.62 Op grond van de Wabo moet het bevoegd gezag de vergunning 
weigeren als de bouwactiviteiten niet voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit.63 
In het geval van het project Rijnstraat was de bevoegdheid toegewezen aan de 
burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag. 

Een aanvraag voor een omgevings vergunning moet voldoende informatie bevatten, 
zodat het bevoegd gezag de aanvraag kan toetsen aan wetgeving. Welke informatie de 
aanvrager moet verstrekken staat in de Ministeriële regeling omgevingsrecht ‘Mor’. De 
Mor stelt dat de vergunningaanvrager een bouwveiligheidsplan moet verstrekken als het 
bevoegd gezag, op basis van het Bouwbesluit, hierom vraagt. Als het bevoegd gezag 
geen bouwveiligheidsplan nodig acht, dan vervalt deze eis. Als het bevoegd gezag wel 
een bouwveiligheidsplan verlangt, hoeft het plan bij het indienen van de aanvraag nog 
niet beschikbaar te zijn. Het plan kan ook na het verlenen van de vergunning, maar voor 
aanvang van de bouw werk zaam heden, worden ingediend bij het bevoegd gezag. 

Toekomst
Op dit moment is de zogenaamde Omgevingswet in voorbereiding. De wet treedt naar 
verwachting begin 2019 in werking, waarna een aantal wetten verdwijnt waaronder de 
Woningwet. De Omgevingswet gaat vier besluiten aansturen. De voorschriften uit het 
Bouwbesluit worden opgenomen in het nieuwe ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’. De 
voorschriften over bouwveiligheid worden in dit besluit meer dan nu het geval is als 
‘doelvoorschrift’ vormgegeven. Zo wordt het (bouw)veiligheidplan niet meer expliciet 
genoemd. In plaats hiervan geeft het besluit het bevoegd gezag de mogelijkheid om in 
concrete gevallen zogenaamde maatwerkvoorschriften te stellen64 (zoals het opstellen 
van een bouwveiligheidsplan). 

Ook de rol van het bevoegd gezag, de gemeente, verandert door nieuwe wetgeving. 
Afgelopen jaar heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst een wetsvoorstel ingediend 
om een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw in te voeren.65 Met de invoering 
van deze voorgenomen private kwaliteitsborging66 neemt de controlerende rol van de 
gemeente in de voorbereiding van bouw werk zaam heden af. Vereniging Bouw- & 

61 Wabo, artikel 2.1.
62 Wabo, artikel 2.4.
63 Wabo, artikel 2.10.
64 Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving van 1 juli 2016, artikel 7.5.
65 Wetsvoorstel 34453, Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk 

Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de 
versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen), 15 april 2016.

66 Systeem waarin private partijen de bouwplannen toetsen op conformiteit aan de bouwregelgeving.
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Woning  toezicht Nederland verwacht dat dit ook consequenties heeft voor de toe zicht-
houdende rol van de gemeente op bouwveiligheid, omdat de kleinere rol in de 
voorbereiding de kennis van de gemeente van een project vermindert en een vroegtijdige 
signalering van problemen bemoeilijkt.

Arbeidsomstandighedenwet
De Arbeidsomstandighedenwet stelt eisen om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door 
werk, te voorkomen. De wet stelt eisen aan arbeidsplaatsen en aan de veiligheid van het 
op een bouw plaats werkzame personeel. Ook eist de wet maatregelen van een werk-
gever, als er gevaar is voor de directe omgeving bij werkzaamheden.67 Bij bouw werk -
zaam heden betreft deze eis de directe omgeving van een bouw plaats. De arbeids-
omstandighedenwet geeft geen maatregelen voor het invullen van de eis en laat het aan 
de werkgever (bij bouw werk zaam heden veelal een aannemer) over om geschikte maat-
regelen te kiezen. 

Om te voldoen aan de bepalingen uit de Arbeidsomstandighedenwet wijst deze wet het 
Arbeidsomstandighedenbesluit aan voor concretere regels. Dit besluit legt werkgevers 
in de bouw, maar ook opdrachtgevers, verplichtingen op ten aanzien van de veiligheid 
en gezondheid van werknemers op de bouw plaats. Hiermee wil het besluit bereiken dat 
partijen de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de verschillende fasen van het bouw-
proces in beeld hebben en beheersen.

Recente wijziging
Recent 68 is het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd. Met de wijziging is de rol voor 
opdrachtgevers (of: initiatiefnemers) op het onderwerp bouwprocesbepalingen aange-
scherpt.69 In de toelichting op de voorgenomen wijziging noemt de wetgever het belang 
van een sterke rol en verantwoordelijkheid van opdrachtgevers in de ontwerpfase, voor 
gezond en veilig werken in de bouwsector. Opdrachtgevers stellen namelijk vaak rand-
voor waarden aan het uit te voeren werk, die de mogelijkheden van de werkgever 
(opdrachtnemer) om gezond en veilig te werken beperken.70 

Brancherichtlijnen VVT
De Vereniging Verticaal Transport ‘VVT’71 geeft werkinstructies en een veilig heids hand-
boek uit. Deze richtlijnen kunnen gebruikt worden om aan arbowetgeving te voldoen. 
Het handboek ziet het als de taak van de kraanmachinist en aanpikker ervoor te zorgen 
dat een hijslast goed is aangepikt. Voor specifieke hijswerkzaamheden geeft het veilig-
heids handboek aanvullende instructies. Zo vraagt het boek bij het hijsen van 

67 Arbeidsomstandighedenwet, artikel 10. De Memorie van Toelichting van 26 februari 1998 geeft bij dit artikel de 
volgende toelichting: ‘De maatregelen die een werkgever neemt om werknemers te beschermen, zijn zeker niet 
altijd toegesneden of voldoende om andere personen dan de werknemers te beschermen. Denk bij andere 
personen bijvoorbeeld aan bezoekers of voorbijgangers. De maatregelen die hierbij aan de orde kunnen zijn, 
betreffen bijvoorbeeld het begeleiden van bezoekers of het voorkomen dat voorbijgangers worden getroffen 
door van een bouwwerk vallende stenen.’

68 Per 1 januari 2017.
69 Artikel 2.26 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is gewijzigd en bevat nu de volgende tekst: …De opdrachtgever 

is verplicht in de ontwerpfase zich ervan te vergewissen dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn 
de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase na te komen, … 

70 Nota van toelichting bij de voorgenomen wijziging.
71 Vereniging Verticaal Transport (VVT): brancheorganisatie voor bedrijven werkzaam in het verticaal transport 

(hijsen, heffen en werken met een hoogwerker).
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steigermateriaal aandacht voor het voorkomen van het schuiven van delen van de last. 
De bijgevoegde figuren in het boek tonen dat steigermateriaal gestropt gehesen moet 
worden en dat de strop zo moet worden gepositioneerd dat de lading verankerd is in de 
strop en niet als geheel uit de strop kan schuiven.

Wet lokaal spoor
De HTM tramlijnen in Den Haag zijn ‘lokaal spoor’. Hierop is per 1 december 2015 de 
Wet lokaal spoor van toepassing. Deze wet gold nog niet tijdens de discussies over het 
gebruik van openbare ruimte rond de bouw plaats maar was tijdens het ongeval wel al 
van kracht. De Wet lokaal spoor is ingevoerd vanwege veroudering van de voorgaande 
wetten. De wet geeft de concessieverlener (voor het lokaal spoor in Den Haag is dat de 
MRDH) een aantal bevoegdheden om de veiligheid te borgen. De wet geeft de 
beheerder (in Den Haag HTM) opdracht toezicht te houden op de veiligheid. Zo bepaalt 
de wet dat de beheerder van het lokaal spoor moet ingrijpen als het veilige gebruik van 
de lokale spoorweginfrastructuur, zoals tramrails en perrons, in gevaar komt.72

Bij werkzaamheden nabij de lokale spoorweginfrastructuur door derden (niet in opdracht 
van de beheerder) moet volgens de wet in sommige gevallen een vergunning worden 
afgegeven door de concessieverlener.73 Het verlenen van deze vergunning heeft de 
MRDH gemandateerd aan HTM als beheerder van de infrastructuur. De MRDH heeft 
gekwantificeerd wanneer een vergunning nodig is: bij alle werkzaamheden binnen 
2,5 meter afstand van: de buitenste spoorstaaf, een halte of mast van de bovenleiding. 
Werkzaamheden die onbedoeld of onverwacht binnen dit ruimtelijk profiel komen, zoals 
bij het gebruik van hijskranen, zijn ook vergunningsplichtig.74 De MRDH en HTM kunnen 
een vergunning weigeren als de werkzaamheden de veiligheid op of in de directe 
nabijheid van de lokale spoorweginfrastructuur in gevaar brengen.

Overig
Voor inwerkingtreding van de Wet lokaal spoor was de veiligheid van traminfrastructuur 
via oude wetten geregeld. Deze bevatten geen expliciete bepalingen om de veiligheid 
van reizigers te borgen bij werkzaamheden van derden nabij het spoor.

Het veilig vervoeren van de trampassagiers is geregeld in de Wet personenvervoer 
2.000. Volgens deze wet moet een concessieverlener aan een concessie, en dus aan de 
concessie houder (vervoerder), voorschriften verbinden voor het waarborgen van een 
verantwoorde mate van veiligheid van zowel de reizigers als het personeel binnen het 
openbaar vervoer.75 De wet geeft niet aan welke soort veiligheid is bedoeld en hoe ver 
de verplichting strekt; het borgen van de veiligheid van reizigers bij werkzaamheden van 
derden nabij het spoor noemt de wet niet.76

72 Wet lokaal spoor, artikel 23 in samenhang met artikel 2 van het Besluit lokaal spoor.
73 Wet lokaal spoor, artikel 12.
74 Bron: Nieuwsflits tweede bijdrage vergunning artikel 12 (16305-v3B-160118), website MRDH.
75 Wet personenvervoer 2000, artikel 32.
76 Ook de Memorie van Toelichting geeft niet aan welke vorm(en) van veiligheid bedoeld is/zijn. In achterliggende 

vergaderstukken wordt gesproken over sociale veiligheid. In de concessie (voor vervoer, beheer en onderhoud) zelf wordt 
gesproken over sociale veiligheid, technische veiligheid (van het vervoersproces, infrastructuur, materieel en rail-
exploitatie) en onderhoud (Bron: Concessie openbaar vervoerdiensten en beheer en onderhoud railinfrastructuur voor 
tram en RandstadRail in het stadsgewest Haaglanden voor het concessiegebied Agglomeratie Den Haag/Zoetermeer Rail 
in de zin van artikel 19 Wet personenvervoer 2000 Ingaande 1 januari 2006, eindigend op 31 december 2016).
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E�2 Voorschriften en procedures gemeente Den Haag

Beleidsregels bouwveiligheid

Geschiedenis 77 
In de gemeente Den Haag is jaren geleden aandacht ontstaan voor bouwveiligheid. 
Gezien de toenmalige initiatieven voor bouwactiviteiten boven de Utrechtsebaan had de 
gemeente houvast nodig. Omdat er geen landelijke regelgeving voor bouwveiligheid 
bestond heeft de gemeente zelf richtlijnen opgesteld, die zich in de tijd ontwikkeld 
hebben. Voor het bepalen van bouwveilig heids maat regelen maakt de gemeente sinds 
2006 gebruik van een set beleidsregels ‘Beleid inzake bouwveiligheid binnen de 
gemeente Den Haag’.78 De dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag, 
ontwerpt dit beleid en gebruikt het bij het toetsen van bouwplannen en het verlenen van 
omgevings vergunningen.

Inhoud beleidsregels
Ter bescherming van de omgeving van een bouw plaats tegen vallend materiaal, 
definieert de gemeente in de beleidsregels twee zones: 

• Een hijszone waarin gehesen mag worden.
• Een bouw veilig heids zone waarin hijsen niet is toegestaan.

De bouw veilig heids zone vormt de buffer vormt tussen de hijszone en de openbare 
ruimte. Tevens beschermt deze zone de omgeving tegen kleine materialen die niet 
gehesen worden maar ergens vanaf kunnen vallen. De gebouw- of hijshoogte bepaalt de 
omvang van de bouw veilig heids zone: des te hoger het gebouw (of de positie van de 
hijslast), des te groter de bouw veilig heids zone. 

77 Bron: artikel ‘Het Haagse Bouwveiligheidsplan’ (www.bouwregelsindepraktijk.nl).
78 Gemeente Den Haag, Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag, RIS138137a_15-JUN-2006, 

mei 2006.

H 
(m) 3 6 9 12 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

BVZ 
(m) 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Tabel 2:  Relatie tussen de gebouw- of hijshoogte (H) en de omvang van de bouw veilig heids zone (BVZ) volgens 

de beleidsregels van de gemeente Den Haag.

De hijszone en bouw veilig heids zone samen bepalen de minimale afmetingen van de 
bouw plaats. Volgens de beleidsregels mag er in de basis niet gehesen worden buiten de 
bouw plaats. Het beleid maakt het echter mogelijk om hiervan af te wijken als de situatie 
hierom vraagt. Maatwerk en alternatieve oplossingen zijn hierdoor mogelijk. 
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Voorbeeld toepassing beleidsregels:
Voor een 40 meter hoog gebouw met een 5 meter brede hijszone langs de gevel die tot 
20 meter boven het gebouw reikt moet het bouw hek minimaal op 13 meter afstand van 
de gevel komen. Uit de beleidsregels volgt namelijk een bouw veilig heids zone van 
8 meter voor een last op 60 meter hoogte. Door de breedte van de hijszone hierbij op te 
tellen, komt de totale afstand uit op 13 meter. Klein materiaal vallend vanaf het 40 meter 
hoge dak leidt tot een bouw hekafstand van minimaal 6 meter en is in dit voorbeeld niet 
maatgevend.

60m 40m

20m

13mVerticale doorsnede

5m
Kraan met last

Gebouw

Hijs-
zone

Vallijn klein
materieel
van dak

Vallijn
last

Bouwveiligheids-
zone

8m

Bouwhek

Figuur 20: Voorbeeld toepassing beleidsregels (niet op schaal).

Voor complexe situaties, waarbij zich bijvoorbeeld belendende bebouwing binnen de 
bouw veilig heids zone bevindt, geeft het beleid aparte oplossingsrichtingen.

Andere richtlijnen bouwveiligheid
Het gemeentelijk beleidsdocument refereert aan een Duitse norm voor toren- en 
schoorsteenbouw.79 Deze norm geeft een vergelijk bare relatie tussen hoogte en bouw-
veilig heids zone als de beleidsregels van de gemeente Den Haag. De bouw veilig heids-
zones in de Duitse norm zijn echter groter dan die van Den Haag, het verschil is ongeveer 
een factor anderhalf. Zo geeft de Duitse norm voor een 60 meter hoge toren een afstand 
van 12 meter, terwijl de beleidsregels van de gemeente Den Haag 8 meter aanhouden 
voor een 60 meter hoog gebouw. 

Een Arbo richtlijn is de basis geweest voor de door de gemeente Den Haag gebruikte 
bouw veilig heids zones. Dit Arbo-Informatieblad ‘Veilig werken op daken’ uit 1998 geeft 
afstanden voor gebouwen tot 40 meter hoog. Door extrapolatie heeft de gemeente de 
tabel uitgebreid, zodat deze toepasbaar is voor bouwactiviteiten tot 200 meter hoogte.

79 ‘ZH 1/601’ van juli 1997. De norm is van naam veranderd, hij heeft inmiddels ‘DGUV Information 201-019 - Regeln 
bei Turm- und Schornsteinbauarbeiten’ en heeft ook onder de naam ‘BGI 778’ bestaan.
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De volgende grafiek vat de bouw veilig heids zones in relatie tot gebouwhoogte uit de 
hier besproken bronnen samen.
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Figuur 21: Bouw veilig heids zones in relatie tot gebouw- of hijshoogte uit diverse bronnen, geplot in grafiek.

In diverse Nederlandse publicaties over omgevings veilig heid bij bouwen is de tabel met 
bouw veilig heids zones uit de beleidsregels van de gemeente Den Haag overgenomen.80

Opbreekoverleg en instemmingsbesluit
Een partij die in Den Haag werkzaamheden wil verrichten waarbij de openbare straat 
moet worden afgesloten of opgebroken moet een ‘instemmingsbesluit wegopbrekingen’ 
(hierna: instemmingsbesluit genoemd) bij de gemeente Den Haag aanvragen. Dit volgt 
uit de Algemene plaatselijke verordening (APV).81 Het groot en het klein opbreekoverleg 82 
ondersteunden tot 2015 de afgifte van een instemmingsbesluit in Den Haag.

Groot en klein opbreekoverleg
Het groot en het klein opbreekoverleg waren bestemd om het opbreken of afzetten van 
een weg af te stemmen met partijen die door wegopbrekingen en -omleidingen 
beïnvloed werden. Partijen, zoals hulpdiensten en vervoerders, konden daarom deel-
nemen aan de overleggen, net als de aanvrager van het instemmingsbesluit. 

80 Bijvoorbeeld in de publicatie ‘De publieksveiligheid en het veiligheidsplan, Een praktische handleiding voor de 
opdrachtgever en de aannemer’, Aboma bv, 4 januari 2014. Naar dit document wordt in literatuur over omgevings-
veilig heid bij bouwen geregeld verwezen.

81 Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag, artikel 2:11.
82 De formele naam van het overleg was ‘opbreekvergunningenoverleg’, in de praktijk werd het opbreekoverleg 

genoemd. 
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Voor het krijgen van een instemmingsbesluit maakt het uit of de werkzaamheden de 
hoofdroutes van de gemeente 83 beïnvloeden. Werkzaamheden met invloed op wegen, 
die geen hoofdroute zijn, worden en werden besproken in het klein opbreekoverleg. Dit 
overleg staat onder leiding van de wegbeheerder van het stadsdeel en vindt plaats op 
stadsdeelniveau. Ook werkzaamheden met invloed op de hoofdroutes van de gemeente 
Den Haag worden in het klein opbreekoverleg besproken met het stadsdeel. Daarnaast 
werden deze tot 2015 behandeld in het groot opbreekoverleg.84 Dit overleg vond plaats 
op gemeentelijk niveau en werd voorgezeten door een ambtenaar van de dienst 
Stadsbeheer van de gemeente. Bij dit overleg kon de wegbeheerder van het stadsdeel 
aanschuiven vanwege de kennis van de lokale situatie.

Algemene plaatselijke verordening (APV)
Bij het behandelen van een aanvraag voor een instemmingbesluit wegopbrekingen 
toetst de gemeente de aanvraag aan de bepalingen uit de Algemene plaatselijke veror-
de ning voor de gemeente Den Haag. De APV geeft aan dat de gemeente instemming 
kan weigeren als de doorstroming en het doelmatig en veilig gebruik van een weg in 
gevaar komen door werkzaamheden.85 De APV stuurt daarnaast een set ‘Nadere regels’ 
aan, waarin aanvullende weigeringsgronden en voorschriften staan.86 In de Nadere regels 
staat bijvoorbeeld dat niet wordt ingestemd met werkzaamheden die de bereikbaarheid 
of toegankelijkheid van winkelstraten beïnvloeden van 15 november tot 1 januari (periode 
rond de feestdagen) en dat aanpassingen aan verkeerslichtinstallaties uitsluitend door 
de gemeente mogen worden uitgevoerd, zo nodig op kosten van de partij die de werk-
zaamheden verricht.87

Instemmingsbesluit
De gemeente Den Haag besluit of zij voor werkzaamheden een instemmingsbesluit 
afgeeft. De gemeente doet dit, nadat ze de aangevraagde wegafsluitingen of 
-opbrekingen aan de bepalingen uit de APV en de Nadere regels heeft getoetst en na 
bespreking in het groot en/of klein opbreekoverleg. In de praktijk geeft de gemeente 
geen instemming af wanneer de in het opbreekoverleg betrokken partijen niet akkoord 
zijn met het aangevraagde. Bij het instemmingsbesluit kan de gemeente voorwaarden 
stellen. De instemming wordt verleend, namens het college van B&W, door de dienst 
Stadsbeheer die zich te houden heeft aan een beslistermijn van maximaal 16 weken.88 

83 De gemeente hanteert de term ‘Netwerk Stadsregie Bereikbaarheid’, hieronder vallen de: a) hoofdwegen in en 
om Den Haag conform de Nota Mobiliteit 2020, b) parkeerroutes, c) OV-routes en knooppunten, d) uitrukroutes 
voor de hulpdiensten en e) ster- en hoofdroutes fiets. Sinds 2016 vervangt dit netwerk de ‘hoofdroutekaart nood- 
en hulpdiensten uit 2010’.

84 Het groot opbreekoverleg heet sinds 1 januari 2015 ‘stedelijk bereikbaarheidsoverleg’ (SBO) en vindt sindsdien plaats 
onder regie van de zogenaamde Stadsregisseur Bereikbaarheid. Deze rol wordt vervuld door het hoofd van het 
bedrijfsonderdeel ‘Bereikbaarheid en Verkeersmanagement’ van de dienst Stadsbeheer van gemeente Den Haag.

85 Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag, artikel 2:11, lid 7.
86 Nadere regels Aanleggen, beschadigen, opbreken en veranderen van een weg (bij artikel 2:11, vierde lid, van de 

Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag), Inwerkingtreding 1 maart 2010.
87 Nadere regels Aanleggen, beschadigen, opbreken en veranderen van een weg, artikel 2.1 en 19.1.
88 Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag, artikel 1:2.
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E�3 Vergunningen project Vernieuwing Rijnstraat 8

Omgevings vergunning
De gemeente Den Haag verstrekte op 30 oktober 2014 de omgevings vergunning voor 
het veranderen en vernieuwen van het kantoorgebouw aan de Rijnstraat.89 De vergunning 
bevatte meerdere voorwaarden gerelateerd aan bouwveiligheid: De vergunninghouder 
moest volgens de vergunning uiterlijk 3 weken voor uitvoering een bouwveiligheidsplan 
inleveren bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente. De vergunning gaf aan 
uit welke elementen dit plan minimaal moest bestaan. Verder schreef de vergunning de 
aanwezigheid van een door de gemeente goedgekeurde tekening van de bouw plaats-
inrichting voor. Tot slot gaf de vergunning aan dat voor het gebruik van de openbare 
ruimte een instemmingsbesluit nodig was.

Instemmingsbesluit
Op 17 maart 2015 gaf het groot opbreekoverleg een positief advies af over het gebruik 
van de openbare ruimte tijdens de bouw werk zaam heden van het project Vernieuwing 
Rijnstraat 8. De gemeente stemde vanaf dat moment in met de voor de bouw benodigde 
wegafsluitingen en omleidingen. De gemeente heeft haar instemming niet schriftelijk 
geformaliseerd. 

89 Burgemeester en wethouders van Den Haag, Verlening van de gevraagde omgevings vergunning voor Rijnstraat 8, 
kenmerk 201412654/5476266, 30-10-2014.
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BIJLAGE F

BOUWVEILIGHEIDSPLAN

Deze bijlage gaat in op het bouwveiligheidsplan. De inhoud van het bouwveiligheidsplan 
voor hijswerkzaamheden komt aan bod. De focus ligt op de oosthoek van het gebouw 
(de hoek Rijnstraat-Schedel doeks haven) en op de fase waarin de bouw zich bevond 
tijdens het ongeval op 26 mei 2016.

F�1 Tekst bouwveiligheidsplan

De bouwer heeft ter voorbereiding op de bouw werk zaam heden een bouwveiligheidsplan 
opgesteld. Het bouwveiligheidsplan90 ging in op de veiligheid van de bouw plaats en die 
van de omgeving. Het gaf daarmee invulling aan zowel eisen uit arbowetgeving, als 
bouwregelgeving. Het plan beschreef zaken als de situering van de bouw plaats, 
bouwlogistiek, brandveiligheid tijdens de bouw, bereikbaarheid voor hulpdiensten, 
geluidsoverlast, trillingshinder, de werkzaamheden op hoofdlijnen en de toe te passen 
bouwmethodiek. Het document was voorzien van bijlagen. Deze bevatten onder meer 
tekeningen waarop hijs- en bouw veilig heids zones stonden aangegeven. Voor de 
benodigde afmetingen van de bouw plaats, noemde het bouwveiligheidsplan de 
beleidsregels van de gemeente het uitgangspunt. De grootte van de bouw veilig heids-
zone volgde uit deze beleidsregels.

Hoofdtekst bouwveiligheidsplan
De hoofdtekst van het bouwveiligheidsplan ging in op hijszones en de veiligheid in de 
directe omgeving van de bouw. Uit de hoofdtekst is op te maken dat de bouwer onder-
scheid maakte tussen kleine vallende objecten tot 5 kg (bijv. een hamer) en grote vallende 
objecten (zoals vallende hijslasten). Het plan legde uit dat overkappingen konden worden 
aangebracht waar de vallijn91 van kleine vallende objecten in de open bare ruimte uitkwam, 
maar dat deze geen bescherming boden tegen grote vallende objecten. De bouwer trof 
volgens het plan speciale fysieke voorzieningen tegen vallend materiaal: een speciaal 
plafond boven de gehele voetgangersonderdoorgang beschermde deze bijvoorbeeld 
tegen klein materiaal, terwijl een speciale opvang constructie boven een deel van de 
voetgangersonderdoorgang bescherming bood tegen groot materiaal.

Volgens het bouwveiligheidsplan zouden hijswerkzaamheden, waar mogelijk, plaats-
vinden binnen de bouw plaats (binnen het bouw hek). Rekening houdend met de veilig-
heid van het publiek werkte het plan met hijszones. Binnen de hijszones mochten 

90 Bouwcombinatie Rijnstraat 8, Werkplan Bouwveiligheid Behorend bij PMP-DPL12, revisie H, 8 januari 2015. Deze 
versie is voor akkoord getekend door de bouw plaatsmanager.

91 Zie figuur 20 in bijlage E.2 voor een illustratie van het begrip vallijn.
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elementen over het dak naar de montageplek gehesen worden. Als hijswerkzaamheden 
buiten de bouw plaats plaatsvonden werden volgens het bouwveiligheidsplan aan-
vullende maatregelen getroffen, bijvoorbeeld het afsluiten van de weg en ’s nachts 
werken. De maatregelen zouden genomen worden in overleg met betrokken partijen, 
zoals de wegbeheerder, stads vervoerder en omwonenden. Ook voor hijswerkzaamheden 
binnen het bouw hek waarbij de vallijn uitkwam in de openbare ruimte, zouden zulke 
speciale maatregelen getroffen worden.

Analyses in bijlagen bouwveiligheidsplan
Naast de hoofdtekst bevatte het bouwveiligheidsplan meerdere bijlagen. De bijlage 
‘Risicoanalyse Bouwveiligheid’ beschreef de risico’s van diverse bouwactiviteiten, waar-
onder risico’s voor de omgeving. Het risico ‘Vallend materiaal’ kwam op meerdere 
plaatsen in de analyse aan bod. De bijlage gaf hierbij de volgende maatregelen:

• Verbod op hijsen boven openbaar toegankelijk gebied. 
• Bij werkzaamheden die de bouw veilig heids zone overschrijden, de bouwzone afzetten 

en/of ’s nachts werken in overleg met de instanties (wegbeheerder, vervoerder etc.).
• Afsluiten van het oorspronkelijke fiets- en voetpad naast de gevel aan de Rijnstraat.

Bijlage 13 ‘Memo hijsanalyses Rijnstraat 8’ bevatte een aparte analyse met planning voor 
de op hoogte uit te voeren werkzaamheden, zoals het verwijderen en monteren van 
geveldelen. In deze bijlage stonden activiteiten die kritisch waren omdat er hijswerk-
zaamheden boven de openbare ruimte voor nodig waren. Voor elke risicovolle activiteit, 
met een duur van 1 dag tot enkele maanden, gaf de bijlage de bijhorende veilig heids-
maat regelen ter bescherming van de omgeving. Maatregelen die aan bod kwamen 
waren bijvoorbeeld: hefsteigers met glasgeleiding gebruiken bij het vervangen van de 
gevel en ’s nachts werken in combinatie met het afsluiten van de trambaan. In deze 
bijlage noemde de bouwer expliciet de noodzaak van het bij de bouw plaats betrekken 
van de Rijnstraat: ‘De werkzaamheden op het fietspad en voetpad langs de Rijnstraat 
vereisen veel aan- en afvoer van materialen op begane grond. Daarom is het essentieel 
voor het bouwproces dat hier bouwterrein van gemaakt wordt. Publiek aan die zijde laten 
lopen is geheel onverantwoord in onze visie, er zijn gedurende 2 jaar veel werkzaamheden 
aan de Rijnstraatzijde.’

Samenvatting
Grote risicovolle hijswerkzaamheden waren in het bouwveiligheidsplan opgesomd en 
voorzien van een planning en beheersmaatregelen. Samengevat zei het plan verder het 
volgende:

• Hijsen mag binnen de bouw plaats in de gespecificeerde hijszones.
• Hijsen buiten de bouw plaats leidt tot speciale maatregelen.
• Hijsen buiten de aangegeven hijszone maar binnen de bouw plaats leidt tot speciale 

maatregelen als de vallijn in openbaar gebied uitkomt.
• Bouwterrein is noodzakelijk aan de Rijnstraatzijde.

Waar de gespecificeerde hijszones zich bevonden was op te maken uit tekeningen in het 
bouwveiligheidsplan.
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F�2 Tekeningen bouwveiligheidsplan

De bijlagen van het bouwveiligheidsplan bevatten meerdere tekeningen. De tekeningen 
uit tabel 3 zijn hier relevant, omdat deze gingen over de bouwfase waarin het ongeval 
plaatsvond 92 en betrekking hadden op de hijswerkzaamheden van kraan 1. Omdat 
sommige tekeningen dateerden van 07-01-2015 (revisie 7) en andere van 09-12-2014 
(revisie 6) waren de bijlagen niet volledig consistent met elkaar. Bijlage 3 toonde de 
bouw plaatscontour, de overige bijlagen met tekeningen bevatten de hijs- en bouw veilig-
heids zones.

Bijlage Onderwerp Type Rev. Datum

3 Bouw plaatsinrichting t/m feb 
2016

Plattegrond/bovenaanzicht 7 07-01-2015

5 Bouw veilig heids zones 
nieuwbouw t/m feb 2016

Plattegrond/bovenaanzicht 7 07-01-2015

6 Aanzichten incl. 
veiligheidszones

Aanzicht NO (Rijnstraat) 6 09-12-2014

7 Aanzichten incl. 
veiligheidszones

Aanzicht ZW (Oranjebuitensingel) 6 09-12-2014

8 Aanzichten incl. 
veiligheidszones

Aanzicht ZO (Schedel doeks haven) 6 09-12-2014

12 Doorsneden incl. 
veiligheidszones

Langsdoorsnede 6 09-12-2014

Tabel 3: Relevante tekeningen uit het bouwveiligheidsplan.93

Tekeningen bouw plaatscontour
Bijlage 3 van het bouwveiligheidsplan toonde de bouw plaats in de omgeving en de 
locatie van het bouw hek. Bij het opstellen van de tekening was het nog niet zeker hoe de 
discussie over het gebruik van de openbare ruimte aan de zijde van de Rijnstraat en het 
verleggen van het hier gelegen fiets- en voetpad zou eindigen. Waar het bouw hek aan 
deze zijde zou komen, was daarom nog onzeker. Aan de zijde van de Schedel doeks-
haven tekende de bouwer het hek in tot vlak naast de trambaan, zonder rekening te 
houden met de tijdelijke tramhalte daar. Hij vond de exacte locatie niet relevant zolang 
de bouw hekafstand van 10,7 meter, die nodig was voor de geplande hijswerkzaamheden, 
werd gerealiseerd. De uiteindelijke situatie voldeed hieraan nabij de kraan maar niet op 
de hoek met de Rijnstraat omdat hier ruimte nodig was voor een tijdelijk fiets- en voetpad 
aan de Rijnstraat.

Naast de bouwer maakte ook IbDH (het ingenieursbureau van de gemeente) tekeningen 
van de bouw plaats in de omgeving. Dit vond plaats in het kader van het opbreekoverleg 
en het tot stand komen van het instemmingsbesluit. Op deze tekeningen was wel ruimte 

92 Het ongeval vond plaats in mei 2016. De bouw zat op dat moment echter nog in de fase die, bij het opstellen van 
de tekeningen, voorzien was te eindigen in februari 2016. Vandaar dat de tekeningen van bouwfase “t/m februari 
2016” relevant zijn.

93 Bouwcombinatie Rijnstraat 8, Werkplan Bouwveiligheid Behorend bij PMP-DPL12, revisie H, 8 januari 2015.
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gereserveerd voor het perron van de tijdelijke tramhalte: het bouw hek stond dichter bij 
het gebouw dan op de tekeningen van de bouwer. 

De volgende figuur laat zien welke bouw plaatscontour in het bouwveiligheidsplan stond 
en hoe deze zich verhield tot de perceelsgrens, de tekeningen van IbDH en de werkelijke 
situatie op 26 mei 2016. 
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Figuur 22: L ocatie bouw hek, in vergelijking met tekeningen bouwveiligheidsplan, tekeningen IbDH, de 

perceels grens en een bouw hekafstand van 10,7 m. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid) 

Tekeningen hijs en bouw veilig heids zones
De bijlagen 5 t/m 8 en 12 uit het bouwveiligheidsplan toonden de hijs- en bouw veilig-
heids zones voor alle zijden van het gebouw. Hier relevant zijn het dak en de gevels van 
de Schedel doeks haven en Rijnstraat.

Dak
Op het dak waren twee hijszones aangegeven (de groene stroken in figuur 23). De 
hijszones boven het dak waren niet voorzien van maatvoering. De bouwer stelde de 
linker hijszone in zodat materiaal, dat over de trambaan en voetgangersonderdoorgang 
gehesen werd, boven de daaronder gemonteerde beschermende opvangconstructie 
bleef. De rechter hijszone diende om richting te geven aan de hijsbewegingen van kraan 
1. De hijsroute van kraan 1 liep vanaf de losplaats aan de zijde van de Oranjebuitensingel, 
over het dak naar de plaats van bestemming (zie de gele pijl in figuur 23). De route bleef 
zo weg van de openbare ruimte. Wat de tekening niet liet zien is dat ook elders boven 
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het dak gehesen mocht worden.94 Daarnaast bleek uit de tekening niet tot welke hoogte 
er gehesen mocht worden.95, 96 De tekening gaf een bouw veilig heids zone van 9,6 meter, 
terwijl andere tekeningen een zone van 10,7 meter weergaven.

Hijszone dak boven
trambaan door gebouw

Hijszone dak boven
onderdoorgang 
door gebouw

Hijszone dak Kraan 1

BVZ 
(groen) 

net 
buiten 

bouwhek

BVZ 
9,6m (?)

Bouw
hek

Trambaan

Onder
doorgang

Figuur 23:  Uitsnede van tekening uit bouwveiligheidsplan met bovenaanzicht van het dak, de oranje tekstlabels 

en witte pijlen zijn toegevoegd door de Onderzoeksraad, BVZ staat voor bouw veilig heids zone. 

(Bron: Bouwveiligheidsplan)

Zijde Schedel doeks haven
De meeste tekeningen uit het bouwveiligheidsplan toonden een bouw veilig heids zone 
van 10,7 meter. De bouwer wilde glasplaten over het dak aanvoeren om deze vervolgens 
langs de gevel te laten zakken om te monteren. De platen waren 2,4 meter breed. 
Rekening houdend met 0,3 meter marge was een 2,7 meter brede hijszone nodig. Uit de 
beleidsregels van de gemeente Den Haag volgt een bouw veilig heids zone van 8 meter 
voor een 60 meter hoog gebouw. Deze 8 meter gaf samen met de 2,7 meter een bouw-
hekafstand van 10,7 meter. Volgens deze redenatie begon de bouw veilig heids zone op 
2,7 meter afstand van het gebouw, dit was niet aangegeven op tekening. Wel was 
zichtbaar dat de zone zich op dakhoogte op enige afstand van de gevel bevond.

94 Volgens de bouwer en de gemeente in een reactie op vragen van de Onderzoeksraad, en volgens de beleidsregels.
95 Dit is relevant omdat een hijshoogte van 60 meter (ongeveer de hoogte van het gebouw) volgens de beleidsregels 

tot een bouw veilig heids zone van 8 meter leidt, terwijl een hoogte van 80 meter (ongeveer de hoogte van de 
kraan) tot een zone van 10 meter leidt. Midden boven het dak heeft dit verschil nog geen invloed op de bouw-
hekafstand, echter binnen twee meter afstand van de dakrand wel.

96 Een uitzondering hierop was een opmerking op tekening over het hijsen van het zwaarste element (een betontrap). 
Dit element mocht uitsluitend op een hoogte van maximaal 1 meter boven het dak gehesen worden, boven de 
opvangconstructies die de trambaan en onderdoorgang beschermden. Deze hoogterestrictie had te maken met 
de berekende sterkte van deze beschermende constructies.
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De tekeningen gaven een hijsrestrictie voor de hoek Oranjebuitensingel-Schedel doeks-
haven, omdat het bouw hek hier niet op 10,7 meter afstand geplaatst kon worden 
vanwege de trambaan. Op de andere hoek (Rijnstraat-Schedel doeks haven) kwam het 
bouw hek uiteindelijk dichter bij het gebouw te staan om een verkeersveilige nadering en 
oversteeksituatie te creëren voor het fiets- en voetgangersverkeer. Op de tekeningen in 
het bouwveiligheidsplan stond het bouw hek nog op 10,7 meter afstand. Het plan 
voorzag dan ook niet in aanvullende maatregelen op deze hoek. 

De tekeningen gaven niet aan tot welke hoogte aan de zijde van de Schedel doeks haven 
gehesen mocht worden en ook de verbinding tussen de hijszone boven het dak en die 
langs de gevel ontbrak (zie figuur 24). De tekeningen gaven de hijszone naast de gevel 
weer als bouw veilig heids zone. Uit de tekeningen was daardoor niet op te maken hoe de 
hijszone precies liep en of er bijvoorbeeld op lagere hoogtes dan dakhoogte verder dan 
2,7 meter uit de gevel gewerkt mocht worden.
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lende maatregelen

Gevelelementen worden via 
gunstige kant (Oranje buiten-
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Bouwveiligheidszone i.o.m. met 
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Figuur 24:  Uitsneden van tekeningen uit het bouwveiligheidsplan van de gevel aan de Schedel doeks haven, 

de oranje tekstlabels zijn toegevoegd door de Onderzoeksraad, BVZ staat voor bouw veilig heids-

zone. (Bron: Bouwveiligheidsplan). 

Zijde Rijnstraat
Voor de gevel aan de Rijnstraat waren volgens het bouwveiligheidsplan aanvullende 
maatregelen nodig bij werkzaamheden boven het niveau van de 7e verdieping. De 
speciale maatregelen waren: ’s nachts werken in combinatie met het afsluiten van een of 
twee rijstroken van de uitrit van de Koningstunnel. Hierbij ging de bouwer uit van het 
hijsen van maximaal 2,7 meter brede elementen. Deze maatregelen waren gebaseerd op 
het uitgangspunt dat er een bouw veilig heids zone van ca. 6,4 meter beschikbaar zou zijn. 
Tijdens het opstellen van het plan was het namelijk nog niet bekend dat een deel van de 
Koningstunnel permanent afgesloten zou worden, waarmee de benodigde bouw-
hekafstand van 10,7 meter werd bereikt en hijsen zonder aanvullende maatregelen ook 
boven de 7e verdieping kon. Figuur 25 toont de hijs- en bouw veilig heids zones van de 
gevel aan de Rijnstraat en een detail van de uiteindelijke permanente afsluiting van de 
tunneluitrit.



- 79 -

Hijszone dak

Rijnstraat

Gebouw
BVZ met aanvul lende 

maatregelen

Hijszone of BVZ?

Niveau 7e verdieping

BVZ 10,7m
BVZ 6,42m

Kraan 1

BVZ zonder aanvul lende 
maatregelen

BVZ op enige afstand 
van de gevel op 
dak randhoogte

Bouwhek op rand 
Koningstunnel op ca� 

6,4m van de gevel

Fiets/voetpad Detail 1

Bouwhek

Loze ruimte

Figuur 25:  Uitsneden van tekeningen uit het bouwveiligheidsplan van de gevel aan de Rijnstraat, detail 1 

is een latere tekening (revisie 9 van 12-03-2015), de oranje tekstlabels zijn toegevoegd door de 

Onderzoeksraad, BVZ staat voor bouw veilig heids zone. (Bron: Bouwveiligheidsplan).

Samenvatting
De tekeningen uit het bouwveiligheidsplan waren bedoeld als uitwerking van de 
beleidsregels van de gemeente Den Haag voor het project Rijnstraat. De tekeningen 
gaven veel informatie. Op een aantal punten echter waren ze onderling inconsistent, 
onduidelijk of niet in overeenstemming met de beleidsregels en hetgeen de bouwer had 
bedacht:

• De bouw veilig heids zone bedroeg 10,7 meter maar ook 9,6 meter kwam voor op 
tekening.

• Kraan 1 mocht (volgens de beleidsregels en bouwer) overal boven het dak hijsen. De 
tekeningen suggereerden echter dat de hijswerkzaamheden boven het dak binnen 
twee hijszones moesten blijven. 

• De bouw veilig heids zone was gebaseerd op een maximale hijshoogte van 60 meter, 
dit uitgangspunt was niet verwerkt in de tekeningen en correspondeert niet met 
hijsen boven de dakrand van het circa 60 meter hoge gebouw.

• De tekeningen gaven niet aan hoe de hijszone boven het dak en die naast de gevel 
op elkaar aansloten. 

• De tekeningen gaven de hijszone naast de gevel weer als bouw veilig heids zone. Uit 
de tekeningen is daarom niet op te maken hoe de hijszone precies liep en of er 
bijvoorbeeld op lagere hoogtes dan dakhoogte verder dan 2,7 meter uit de gevel 
gewerkt mocht worden. Uitgaande van de beleidsregels van de gemeente Den Haag 
was dit toegestaan.
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Figuur 26 vat de hijs- en bouw veilig heids zones aan de Schedel doeks haven samen. De 
figuur is gebaseerd op tekeningen uit het bouwveiligheidsplan 97 en antwoorden van de 
bouwer op vragen van de Onderzoeksraad.

BVZ 10,7m

2,7m
Gebouw

Hijszone dak tot
onbepaalde hoogte

Overgang hijszone dak naar hijszone
gevel; onbepaald

Hijszone op 2,7 m van de gevel

Hijsen toegestaan volgens beleidsregels.
Tekeningen zijn hier niet duidelijk in en
noemen het hele gebied rond de gevel
‘Bouwveiligheidszone’

Bouwhek Schedeldoekshaven

Figuur 26:  Samenvatting van de hijszones aan de zijde van de Schedel doeks haven, volgens het bouw veilig-

heidsplan en de bouwer (niet op schaal). (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

F�3 Instructies aan uitvoerend personeel

Het uitvoerend personeel heeft informatie ontvangen over de inhoud van het bouw-
veiligheidsplan. De afspraken over de hijswerkzaamheden waren echter niet volledig 
duidelijk bij hen. Zo waren de hijsinstructies die kraanmachinisten moesten ondertekenen 
niet duidelijk over de hijsrestricties uit het bouwveiligheidsplan. Uit gesprekken met 
medewerkers van de bouwer blijkt dat het personeel wist dat hijsen boven de openbare 
ruimte niet mocht zonder aanvullende maatregelen. Maar bij hen was onduidelijk tot 
waar zij binnen de bouw hekken precies mochten hijsen. 

97 Bouwcombinatie Rijnstraat 8, Werkplan Bouwveiligheid Behorend bij PMP-DPL12, revisie H, 8 januari 2015.
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BIJLAGE G

AANBESTEDING EN CONTRACT

Deze bijlage beschrijft de aanbesteding en het DBFMO-contract 98 van het project 
Vernieuwing Rijnstraat 8.

G�1 Besluit tot aanbesteding

Aanleiding
In het voorjaar van 2009 besloot het Rijk het toenmalige VROM-gebouw aan de Rijnstraat 8 
in Den Haag te vernieuwen. Het project Vernieuwing Rijnstraat 8 maakte onderdeel uit 
van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag.99 Het project Vernieuwing Rijnstraat 8 
omvatte het ontwerp, de bouw en financiering van een Rijkskantoor met meer dan 
4000 werkplekken en het beheer, onderhoud en de exploitatie van het gebouw voor een 
duur van 25 jaar. Het gebouw zou het eerste Rijkskantoor100 worden en daarmee de toon 
zetten voor toekomstige huisvestingsprojecten van de overheid.

De Rijksgebouwendienst (RGD), die later opging in het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), trad 
op als opdrachtgever namens de Staat.101 De Rijksgebouwendienst zette op 26 april 2012 
de vooraankondiging tot aanbesteding op de website ‘TenderNed’102 en in juni 2012 
organiseerde zij een informatiebijeenkomst voor mogelijke opdrachtnemers.

Vooraankondiging en ambitie
Bij de vooraankondiging in april 2012 publiceerde de opdrachtgever het ambitiedocument 
voor het project Vernieuwing Rijnstraat 8.103 Het ambitiedocument gaf op hoofdlijnen de 
wensen van de opdrachtgever weer. Het ging om het realiseren van een efficiënt en 
aantrekkelijk Rijkskantoor met drie bewindsliedenvleugels en minimaal 4200 werkplekken 
met bijbehorende voorzieningen. Vernieuwing en exploitatie van de parkeergarage en 
winkelruimtes van het pand hoorden ook bij het project. De opdrachtgever daagde de 
potentiële opdrachtnemers uit om te komen met innovatieve oplossingen voor 

98 Een Design, Build, Finance, Maintain & Operate overeenkomst is een publiek privaat samenwerkingscontract 
bedoeld om de hele keten van ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie van een bouwwerk uit te 
besteden aan een private partij.

99 De overheid wilde bezuinigen op de rijkshuisvesting. Dit deed zij door kantoorgebruik te optimaliseren en 
leegstand te minimaliseren. Deze strategie werkte het Rijksvastgoedbedrijf uit in de regionale masterplannen, 
waar onder het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag.

100 Een Rijkskantoor is een overheidsgebouw dat geschikt is voor gebruik door kantoormedewerkers van verschillende 
Rijks over heids organisaties. De exacte gebouwgebruikers kunnen bij aanvang van de bouw nog onbekend zijn.

101 Aanbesteder: Staat der Nederlanden, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijks gebouwen-
dienst, Projectorganisatie Vernieuwing Rijnstraat 8.

102 www.tenderned.nl: online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid.
103 Rijksgebouwendienst, Ambitiedocument Vernieuwing Rijnstraat 8, versie 6, 2012.
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optimalisering van het nut, de gebruiksduur, de urban footprint, de duurzaamheid en 
voor de toepassing van het cradle to cradle concept.104

Het document ging ook in op de complexiteit van de locatie en zei hierover het volgende: 
‘Het pand staat op een binnenstedelijke locatie. Er is geen ruimte voor een bouw plaats 
op eigen grond. Het pand wordt aan drie zijden omsloten door wegen die tijdens de 
bouw toegankelijk moeten blijven voor verschillende soorten verkeer. Door het pand 
loopt een trambaan en een langzaamverkeersroute die gedurende de vernieuwing 
beschikbaar moeten zijn.’ 

Verder noemde het document dat de opdrachtnemer afspraken moest maken met de 
winkeliers, de garagebeheerder, met een energiebedrijf en stads vervoerder HTM die het 
pand gebruikten. Het project maakte geen deel uit van een grotere gebiedsaanpak, wel 
meldde het ambitiedocument een overlap van de werkzaamheden voor dit project met 
werkzaamheden aan het naastgelegen treinstation Den Haag Centraal. 

G�2 Aanbesteding

De opdrachtgever publiceerde 12 juli 2012 op TenderNed de aanbesteding voor het 
verzorgen van 25 jaar integrale huisvesting van onderdelen van de Rijksoverheid aan de 
Rijnstraat 8. De opdrachtgever zocht een geschikte marktpartij om een DBFMO-over-
een komst mee aan te gaan voor het ontwerp, de bouw, financiering, het onderhoud van 
de huisvesting en een deel van de facilitaire dienstverlening. De Staat zou het bestaande 
gebouw en de grond hiervoor beschikbaar stellen maar bleef eigenaar.

Regels en aanbestedingsprocedure
Overheidsopdrachten zijn aan nationale en Europese aanbestedingsregelgeving 
gebonden. De Europese richtlijnen voor het plaatsen van overheidsopdrachten zijn 
omgezet in nationale regelgeving, zoals de nu geldende Aanbestedingswet 2012 105 en 
het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). In de periode van de aan-
besteding van dit project waren de voorlopers daarvan van kracht, het Aan bestedings-
reglement werken 2012 (ARW 2012) en het Besluit aanbestedingsregels over heids-
opdrachten. 

De opdrachtgever koos voor de aanbestedingsprocedure ‘concurrentiegerichte dialoog’. 
In deze procedure selecteert de aanbestedende partij aan de hand van ingediende 
documenten een aantal bedrijven, om in dialoog met hen tot een oplossing te komen 
voor een complex probleem, zoals de realisatie van een gebouw. Volgens de Aan-
bestedingswet mag deze procedure alleen gekozen worden als sprake is van bijzondere 
omstandigheden, zoals wanneer ontwerp- of innovatieve oplossingen nodig zijn.106 Dit 
was het geval in het project Vernieuwing Rijnstraat 8. 

104 Een filosofie voor duurzaam ontwerpen, waarbij wordt uitgegaan van het principe dat afval gelijk is aan voedsel. 
Het ambitiedocument voor het project vernieuwing Rijnstraat voegde er nog 2 ontwerpprincipes aan toe: ‘zon is 
de energiebron’ en ‘diversiteit’.

105 Van kracht sinds 1 april 2013.
106 Aanbestedingswet 2012, artikel 2.28, eerste lid.
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De opdrachtgever stelde de eisen op waaraan het gebouw en de faciliteiten zouden 
moeten voldoen. De procedure concurrentie gerichte dialoog bood vervolgens de 
ruimte voor de aanbestedende partijen om met oplossingen te komen om aan de eisen 
te voldoen. Vervolgens kon de opdrachtgever in dialoog met deze partijen de voor-
gestelde oplossingen nader laten uitwerken. Uiteindelijke bepaalde de opdracht gever 
welke oplossing het best in zijn behoefte zou voorzien.

Fasen aanbesteding
Bij de aanbesteding publiceerde de opdrachtgever de aanbestedingsleidraad PPS107 
Vernieuwing Rijnstraat 8. In de aanbestedingsleidraad beschreef de opdrachtgever de 
aanbestedingsprocedure en de planning daarvan. De aanbestedingsleidraad is een 
document dat meegroeit met de fasen van de aanbesteding. Per fase gaf de opdracht-
gever een nieuwe versie van de leidraad uit. De aanbesteding bestond uit vier fasen: 
selectie, dialoog, inschrijving en afronding. Dit geheel eindigde met afsluiting van een 
contract (contract close) op 2 juni 2014.

Selectie
In de aanbestedingsleidraad voor de selectiefase gaf de opdrachtgever de regels voor 
een eerlijk aanbestedingsproces en de criteria voor selectie van drie consortia voor de 
dialoogfase. Naast de verwijzing naar geldende wet- en regelgeving, gaf de leidraad 
regels over vertrouwelijkheid. De opdrachtgever moest bijvoorbeeld vertrouwelijk om 
gaan met de referentiegegevens en plannen van de gegadigden. Voor de gegadigden 
gold dat zij niet mochten communiceren met medewerkers en adviseurs van de 
opdrachtgever en met andere rechtspersonen die aan de zijde van de opdrachtgever bij 
de aanbesteding en bij de voorbereiding van het project waren betrokken, anders dan 
na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. 

Na publicatie van de aanbesteding hadden partijen de mogelijkheid informatie over het 
project te verzamelen. Ze konden deelnemen aan een informatiebijeenkomst en vragen 
stellen aan de opdrachtgever (verzoek tot inlichtingen). In antwoord op de gestelde 
vragen publiceerde de opdrachtgever vier informatiememoranda. 

Partijen hadden tot 25 september 2012 de tijd om hun interesse in het werk kenbaar 
maken bij de opdrachtgever, hiervoor moesten zij documenten aanleveren waaruit hun 
geschiktheid bleek. Zes partijen waren geïnteresseerd. De opdrachtgever selecteerde 
hieruit drie consortia voor de dialoogfase. 

De selectie van drie consortia vond plaats op basis van uitsluitingsgronden en 
geschiktheidseisen. Uitsluitinggronden waren een tekort aan: financieel economische 
draagkracht, technische en organisatorische bekwaamheid en ervaring. Vervolgens 
hanteerde de opdrachtgever geschiktheidseisen. Selectie gebeurde op basis van twee 
criteria, te weten stedenbouw voor 30% en architectuur voor 70%. De door de 
geïnteresseerde partijen aangeleverde referentieprojecten speelden hierbij een 
belangrijke rol. Met de keuze van drie consortia kwam op 30 oktober 2012 een einde aan 
de selectiefase.

107 PPS staat voor Publiek Private Samenwerking.
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Dialoog
Begin 2013 startte de dialoogfase. De dialoog ging over verschillende onderwerpen, in 
beginsel over ontwerp en techniek, later over kosten en het contract. De dialoogfase was 
verdeeld in drie fasen. Tijdens deze fasen werd gewerkt van grof naar fijn. De opdracht-
gever praatte steeds gedetailleerder met de gegadigden over de door hen bedachte 
plannen. De gesprekken en plannen werden zo steeds concreter. Aan het eind van de 
dialoogfase lag er een DBFMO-overeenkomst, inclusief een beschrijving van project-
risico’s, de outputspecificatie (alle eisen van de aanbesteder) en dialoogproducten 
(voorlopige plannen van de gegadigden). 

Gedurende de dialoogfase ontwikkelden de drie gegadigden een ontwerp. De 
ontwerpen waren zo definitief mogelijk. Het winnende ontwerp moest na de gunning 
definitief worden uitgewerkt. De dialoogfase duurde bijna een jaar. Aan het eind van de 
dialoog mochten de drie gegadigden een inschrijving doen op basis van de eind-
producten van de dialoogfase. De dialoogfase eindigde in december 2013 met de 
inschrijving door de gegadigden, waarin ze hun plan en kosten presenteerden.

Inschrijving en afronding
Aan de hand van criteria voor prijs en kwaliteit bepaalde de opdrachtgever welke 
inschrijving de ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ (EMVI) was. Er waren 
30 punten te behalen voor de prijs en 70 voor kwaliteit. De te behalen 70 punten voor 
het element kwaliteit waren over op de volgende wijze over vier criteria verdeeld:

• Stedenbouw: 14
• Architectuur: 21
• Duurzaamheid: 14
• Gebruikswaarde: 21

De inschrijver met de hoogste totaalscore (kwaliteit plus prijs) kreeg de opdracht, dit was 
het consortium PoortCentraal. De andere twee inschrijvers kregen een tegemoetkoming 
in de (ontwerp)kosten. Het consortium PoortCentraal bestond uit een bouwer,108 een 
architect en een facilitair dienstverlener. Op 25 april 2014 liet de opdrachtgever het 
consortium weten dat ze de opdracht kreeg en op 2 juni ondertekenden de opdrachtgever 
en het consortium de DBFMO-overeenkomst. De bouwer kon vanaf dat moment de 
bouw definitief voorbereiden. Tijdens de definitieve voorbereiding moest de bouwer het 
ontwerp vervolmaken, de financiering organiseren, contracten afsluiten met onder aan-
nemers, gesprekken voeren met de omgevingspartijen en de benodigde vergunningen 
aanvragen. Met de definitieve gunning en het ondertekenen van de DBFMO-over een-
komst eindigde de aanbesteding.

108 In het consortium had ‘BAM Bouw en Techniek’ de leiding over de bouw- en sloop werk zaam heden onder de 
werknaam ‘Bouwcombinatie Rijnstraat 8’.
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G�3 Contract Vernieuwing Rijnstraat 8

Voor het project Vernieuwing Rijnstraat 8 koos de opdrachtgever voor een DBFMO-
overeenkomst. Dit was in lijn met het beleid van het ministerie van Financiën. Dit 
ministerie stimuleert sinds 1998 het gebruik van DBFMO-contracten. In 2011 heeft het 
ministerie een beleidsregel geformuleerd die zegt dat in een vroeg stadium moet 
worden nagegaan of een project met een DBFMO-contract kan worden uitgevoerd. 

DBFMOcontracten
Een DBFMO-contract is een vorm van publiek-private samenwerking (PPS) waarbij de 
risico’s van een project worden verdeeld tussen de publieke en private sector. Het idee 
hierachter is dat de risico’s worden belegd bij de partij die deze het beste kan dragen.

Zoals de naam aangeeft is dit type contract bedoeld om de hele keten van ontwerp, 
bouw, financiering, onderhoud en exploitatie uit te besteden aan een private partij. 
Gedurende de looptijd van het contract betaalt de opdrachtgever, veelal periodiek, voor 
de beschikbaarheid van het object (gebouw, weg, brug, etc.). Die betalingen vinden 
plaats naargelang de prestatie van de private partij. Prestatie kan bijvoorbeeld betrekking 
hebben op planning en kwaliteit. Als de opdrachtnemer niet de afgesproken prestatie 
levert, betaalt de opdrachtgever een lager bedrag dan wanneer de afgesproken prestatie 
wel wordt geleverd. 

De integraliteit van een DBFMO-contract is een reden voor opdrachtgevers om, met 
name bij grote projecten, voor deze contractvorm te kiezen. Door het integrale karakter 
van het contract kan in relatief korte tijd, tegen relatief lage kosten een relatief hoog 
kwalitatief object gerealiseerd worden. Door de totale levensduur van een object mee te 
nemen in het contract ontstaat beter inzicht in de kosten op de lange termijn en kan het 
gebruik van dure en kwalitatief hoogwaardige bouwmaterialen rendabel zijn. De 
gedachte is dat het contract afstemming tussen de verschillende fasen van een project 
en optimalisatie van keuzes stimuleert.

DBFMOovereenkomst Vernieuwing Rijnstraat 8
Op 2 juni 2014 sloot de RGD, namens het Rijk, een DBFMO-overeenkomst met het 
consortium PoortCentraal. Met de DBFMO-overeenkomst besteedde de opdrachtgever 
de hele keten van ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie voor 267 miljoen 
euro (netto contante waarde) uit. De opdrachtgever legde in de overeenkomst de 
verantwoordelijkheid voor het beheersen van risico’s bij de private opdrachtnemer. 

Bij de overeenkomst 109 hoorde een set bijlagen en een rapport met outputspecificaties. 
In de overeenkomst stonden algemene afspraken en betalingsafspraken voor de looptijd 
van het contract. In de outputspecificatie stond gedetailleerd beschreven welke 
prestaties het consortium moest leveren. Dit document was al tijdens de aanbesteding 
ontwikkeld en tot aan de gunning aangepast aan de laatste stand van zaken. Hier is 
ingegaan op afspraken uit de overeenkomst op het gebied van verant woordelijk heden, 
certificaten, betaling, tekorten en toezicht.

109 De Staat der Nederlanden en PoortCentraal BV, DBFMO OVEREENKOMST PPS Vernieuwing Rijnstraat 8, 2 juni 
2014.
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Verdeling verantwoordelijkheden
Het contract legde de verantwoordelijkheid voor het beheersen van veiligheidsrisico’s bij 
de opdrachtnemer. Het contract verplichtte het consortium hiervoor verschillende 
documenten op te stellen. Zo moest het consortium een risicoregister en een risico-
beheersplan opstellen. Ook moest het consortium een veiligheids- en gezondheidsplan 
als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit110 beschikbaar, compleet en actueel 
houden gedurende de gehele looptijd van het contract. 

Volgens het contract moest de opdrachtnemer ervoor zorgen dat de werkzaamheden in 
overeenstemming met de regelgeving zouden worden uitgevoerd. In het contract stond 
verder dat de opdrachtnemer moest zorgen dat tijdens de werkzaamheden werd voldaan 
aan de wettelijke verplichtingen van de opdrachtgever met betrekking tot arbeids-
omstandig heden en arbeidsveiligheid.111 

Certificaten
In het contract waren de overgangen tussen de fasen van het project geformaliseerd 
door zogenoemde certificaten. De opdrachtgever gaf deze certificaten af als de opdracht-
 nemer aan bepaalde voorwaarden voldeed. 

Om te mogen starten met de bouw had de bouwer volgens het contract een zogenaamd 
Aanvangscertificaat nodig. Hij moest dit bij de opdrachtgever aanvragen. Voor afgifte 
ervan controleerde de opdrachtgever onder meer of de bouwer de benodigde 
vergunningen had en over een risicomanagementplan beschikte. Ook moest de 
opdrachtgever akkoord zijn met het definitieve ontwerp. Volgens de overeenkomst 
moest de bouwer uiterlijk op 15 april 2015 het Aanvangscertificaat bezitten. 

Het ‘Beschikbaarheidcertificaat’ markeerde het einde van de realisatiefase. Hiervoor 
moesten het gebouw en haar installaties gerealiseerd zijn, getest en gereed voor gebruik. 
Vanaf dat moment zou de exploitatie- en onderhoudsfase starten. Kleine gebreken die 
bij afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat nog aanwezig waren konden vervolgens 
worden opgelost voor het ‘Voltooiingscertificaat’. De deadline van het Beschikbaar heids-
certificaat lag op 14 oktober 2016. Het Voltooiingscertificaat moest uiterlijk 16 december 
2014 afgegeven zijn.

Betalingsmechanismen
Volgens het DBFMO-contract was het consortium verantwoordelijk voor de financiering 
van de bouw en exploitatie van het gebouw. Om de bouwkosten op te kunnen brengen 
sloot de bouwer leningen af bij financiers. Vanaf de beschikbaarheidsdatum zou de 
opdrachtgever maandelijks een beschikbaarheidsvergoeding betalen aan het consortium. 
Met deze ‘huur’ zou de bouwer haar leningen aflossen. In de contracten met de bouwer 
hadden de financiers een boeteclausule opgenomen voor het geval de bouwer later dan 
afgesproken zou starten met terugbetalen. Door dit betalingsmechanisme was het voor 
de bouwer belangrijk om de beschikbaarheidsdatum te halen. Bij latere beschikbaarheid 

110 Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 2.28.
111 De Staat der Nederlanden en PoortCentraal BV, DBFMO OVEREENKOMST PPS Vernieuwing Rijnstraat 8, 2 juni 

2014, artikel 18.2b.



- 87 -

zou de opdrachtgever namelijk later beginnen met het betalen van de afgesproken 
vergoeding, waardoor de bouwer later zou beginnen met aflossen, met een boete van 
de financiers als gevolg. Daarnaast leverde te late beschikbaarheid de bouwer ook een 
boete van de opdrachtgever op. 

Tekortkomingen
Volgens de DBFMO-overeenkomst konden zowel de bouwer als opdrachtgever tekort-
schieten, met een financiële sanctie als mogelijk gevolg. Als niet werd voldaan aan de 
afspraken uit de overeenkomst kon de opdrachtgever een tekortkoming opleggen. De 
opdrachtgever vond dat bouwer zich niet aan het contract hield en legde in april en juni 
2015 tekortkomingen op aan het consortium (en daarmee de bouwer). 

De eerste tekortkoming stelde de opdrachtgever vast op 14 april 2015, omdat hij de 
procesbeheersing conform het managementplan niet op orde achtte. De aanleiding voor 
deze tekortkoming was mede dat de bouwer de datum voor het aanvangcertificaat niet 
haalde. Op 29 mei 2015 kreeg de bouwer het Aanvangcertificaat. Vlak hierna, op 10 juni 
2015, ontving de bouwer vier nieuwe tekortkomingen, waarop de financiers van het 
project besloten de financiering stil te leggen. Een van de tekortkomingen ging over de 
vertraging. De andere drie tekortkomingen gaf de opdrachtgever omdat hij vond dat er 
niet conform het kwaliteitsmanagementplan, het veiligheids- en gezondheidsplan en het 
managementplan werd gewerkt. De opdrachtgever constateerde onder meer dat er 
aandacht was voor bouwveiligheid maar dat er onvoldoende gestructureerd actie werd 
ondernomen bij (gemelde) onveilige situaties, waardoor het consortium zich niet aan zijn 
eigen plannen hield.

De bouwer vond de tekortkomingen onterecht. Hij accepteerde ze niet, bestempelde ze 
als zorgpunten van de opdrachtgever en startte een verbeterplan. De bouwer gaf de 
opdrachtgever aan dat de termijn waarbinnen het project gerealiseerd moest worden 
erg kort was. Dit had hij in de dialoogfase reeds met de opdrachtgever besproken en 
nog eens na de gunning van het project. De planning was krap, maar had aanvankelijk 
nog enige marge om tegenvallers op te kunnen vangen. Deze marge was echter verbruikt 
door onvoorziene omstandigheden, waaronder de tijd voor het verkrijgen van het 
instemmingsbesluit. Daarbovenop schatte de bouwer de tijd voor het testen van het 
gebouw aan het einde van de bouw nu hoger in dan bij inschrijving. In totaal verwachtte 
de bouwer een vertraging van 23 weken, waarvan 9 weken het gevolg waren van de tijd 
die nodig was voor het verkrijgen van het instemmingsbesluit.

De bouwer voerde verbeteringen uit en op 4 september 2015 hief de opdrachtgever de 
tekortkomingen op. Inmiddels was ook de financiering al weer opgestart. De bouwer 
informeerde de opdrachtgever over een vertraging van 12 weken voor het opleveren van 
het gebouw.
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Toezicht op afspraken uit de DBFMO-overeenkomst
De opdrachtgever hield op basis van ‘Systeemgerichte Contractbeheersing’112 toezicht 
op naleving van de afspraken uit het contract door de opdrachtnemer (het consortium 
en meer specifiek de bouwer). Dit toezicht vond plaats op diverse vlakken, zoals planning, 
kwaliteit en veiligheid. Om inzicht te krijgen in de bouwveiligheid liepen medewerkers 
van de opdrachtgever eens in de circa twee of drie weken mee met inspectierondes van 
de bouwer.

112 Methode waarbij een opdrachtgever op basis van de informatie uit het kwaliteitsmanagementsysteem van een 
opdrachtnemer een contract op afstand beheerst.
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BIJLAGE H

TIJDLIJN AANBESTEDING, VOORBEREIDING EN BOUW

Deze bijlage toont de tijdlijn van de aanbesteding, de bouwvoorbereiding, de momenten 
van aanvraag en afgifte van vergunningen en de uitvoering van de bouw werk zaam-
heden. Zowel de planning is weergegeven als het daadwerkelijke verloop van de bouw.
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