
Synergievoordelen bij Design - Build en Maintain - Operate 

Prestatie inkoop als kans voor een 
nieuwe parkeergarage

De huidige economische tijd leidt er onder andere toe dat partijen bewuster  
omgaan met risico’s die op de loer liggen bij het ontwerp, de realisatie maar  
ook de instandhouding en het beheer van gebouwde parkeervoorzieningen. 
Dit stimuleert met succes het zoeken naar innovatieve methoden om de  
beheersmaatregelen bij de juiste verantwoordelijken te leggen en zo de  
totale eigenaarslasten omlaag te krijgen.

Het aanbesteden van het werk, inclusief 
de bijbehorende diensten op het gebied 
van dagelijks en operationeel beheer,  
lijkt daarbij een belangrijke kans. Want 
als er één voorziening is waar werken 
en diensten naadloos op elkaar ingrijpen 
dan is het wel bij een parkeergarage.

Synergievoordeel
In de aanbestedingsprocedure voor de 
Boerenweteringgarage in Amsterdam is 
deze kans, binnen de kaders van de  
prestatie inkoop, SMART gemaakt. 
Partijen worden uitgenodigd om synergie-
voordeel te halen uit het combineren van 
het ontwerp, de realisatie als ook de lang- 
jarige instandhouding en het beheer van 
het object. Daarbij wordt met name het 
operationeel beheer (in dit geval de toe-
gangscontrole, het storingsonderhoud en 
de inning van gelden) als kans gedefinieerd 
voor partijen om deze diensten in het  
contract op te nemen. Het goed samen-
stellen van een consortium brengt aan-
zienlijke synergievoordelen met zich mee. 

Zo kan de beheerder uiteindelijk daad- 
werkelijk werken met de parkeerapparatuur 
die hij het beste kent en heeft hij in een 
vroegtijdige fase invloed op alle factoren 
die de dienstverlening in een hoogwaardige 
parkeergarage beïnvloeden. Bijvoorbeeld 
een gladde wandafwerking of volledig 
betegelde trappenhuizen die het schoon-
maken voordeliger en beter maken. 

Geïntegreerde aanbesteding 
In het geval van de Boerenwetering  
aanbesteding worden er ook veel zaken 
doorgelegd naar de opdrachtnemer die 
de exploitatie positief kunnen beïnvloe-
den. Zo komen bijvoorbeeld de kosten 
van nutsbedrijven voor rekening van de 
gecontracteerde partij. Deze heeft dus 
op zijn beurt baat bij een energiezuinige 
verlichting en een slimme ventilatie. 
Zo lijkt een geïntegreerde aanbesteding, 
gestoeld op de leest van prestatie  
inkoop, echt een kans voor innovatie  
in de bouw, maar ook het beheer en 
onderhoud te worden.

      Breeam 

De opmaat naar 
duurzaam parkeren 

Tijdens de Inspiratiedag Parkeren 
2012 verkende de Dutch Green  
Building Council (DGBC) of er  
voldoende interesse was voor het 
ontwikkelen van BREEAM-NL  
duurzaamheidscertificaten voor  
parkeergarages. 

Reeds tijdens de Inspiratiedag heeft 
Spark haar interesse kenbaar gemaakt 
en snel daarna aansluiting gezocht bij de 
werkgroepen die de credits schrijven voor 
zowel nieuwbouw als bestaande garages. 
Daarmee concreet invulling gevend aan  
de latente behoefte om het begrip duur-
zaamheid voor gebouwde parkeervoor- 
zieningen meer handen en voeten te  
geven. Eigenaren van bestaande garages 
en ontwikkelaars van nieuwe garages 
krijgen straks concrete handvatten om  
hun parkeervoorziening als ‘duurzaam’ 
aan te kunnen laten merken. 

>> Lees verder op de achterzijde
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Bovengrondse parkeergarages worden vaak ontworpen en gebouwd met 
gebruik van speciaal ontwikkelde bouwsystemen. Standaard elementen van 
beton of staal waarmee een efficiënte garage kan worden gebouwd. 

Deze standaardisatie levert in het  
algemeen een scherpe prijs en goede  
kwaliteit voor de basisstructuur op,  
zonder dat sprake is van een onaan- 
trekkelijk product. Een creatieve ontwerper 
heeft nog voldoende ruimte om met gevels, 
afwerking en materiaalgebruik zijn  
stempel op het eindresultaat te drukken.

Design & Build
Meerdere opdrachtgevers kozen de  
afgelopen jaren bij de aanbesteding van 
een parkeergarage voor Design & Build 
(DB). Op basis van een functioneel 
Programma van Eisen dat Spark opstelde 
aan de hand van de wensen van de 
opdrachtgever werd op basis van prijs-
kwaliteit de opdrachtnemer geselecteerd. 
Zo ook de gemeente Gouda dat naast 
het Huis van de Stad en langs het spoor 
een nieuwe parkeergarage met ruim 
300 parkeerplaatsen realiseert via een 
DB-aanbesteding. De reden om niet 
voor een traditioneel bestek te kiezen is 
eenvoudig. Door het gehele ontwerp, de 
bouw, de planning en het aanvragen van 
alle benodigde vergunningen in één hand 
te houden, wordt onnodig veel coördinatie 
en afstemming voorkomen. En daarmee 
worden de risico’s beter beheersbaar en 
nemen de kosten van de ontwikkeling af. 

Optimale parkeergarage
De gedachte is dat de ontwerper het  
optimale kan halen uit het bouwsysteem 
en daarmee de vrijheid krijgt om de opti-
male parkeergarage voor de specifieke  
locatie te realiseren. Met de financiële voor- 
delen van ‘standaard’ kan toch een geheel 
eigen ontwerp worden gerealiseerd, zo 
is de aanname bij het kiezen voor DB. 
Nadat de inschrijvingen zijn beoordeeld en 
inmiddels tot gunning is overgegaan, mag 
geconcludeerd worden dat de opzet inder-
daad geslaagd is. Gouda krijgt in 2014 een 
op de locatie ontworpen parkeergarage 
die aan alle eisen voldoet die vooraf zijn 
gesteld èn dat tegen een scherpe prijs.

De beste methode voor bovengrondse parkeergarages 

Aanbesteden via Design & Build-
vraagspecificatie

Colofon
Spark Update is een uitgave van Spark.  
Vanuit de praktijk worden hier actuele parkeer-
gerelateerde thema’s behandeld. Om de  
parkeermarkt vooruit te helpen. Ziet u graag een 
specifiek onderwerp? Laat het ons weten. 
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>> vervolg van voorzijde

Daarbij gaan we uiteraard verder dan 
alleen wat quick wins als het aanbrengen 
van oplaadpunten voor elektrische  
auto’s, het toepassen van energiezuinige 
installaties en gebruik van milieu- 
verantwoorde materialen, zowel bij  
realisatie als bij beheer en exploitatie. 

Flexibiliteit
‘Duurzaamheid’ zit ook in de flexibiliteit van 
een gebouw. Denk aan functiewijziging 
of hergebruik. Maar ook aanpassing aan 
veranderende omstandigheden zoals de 
maatvoering van voertuigen of gewijzigde 
ontsluitingsmogelijkheden. En de toene-
mende intelligentie van voertuigen (die 
straks zelf inparkeren, zonder bestuurder). 
Maar bovenal is een parkeervoorziening 
pas duurzaam als de parkeercapaciteit is 
afgestemd op de aanwezige of gewenste 
parkeerbehoefte. Niets is ‘onduurzamer’ 
dan een (deels) leegstaande parkeer- 
voorziening. Een forse intellectuele  
uitdaging om de starheid van vastgoed 
en de hiervoor genoemde flexibiliteit te 
verenigen in duurzaamheidsprestaties.  

Duurzaamheidsprestaties
Maar het proces verloopt voortvarend. 
Mede omdat gebruik gemaakt kan worden 
van bestaande credits die volledig of  
met een geringe aanpassing geschikt  
gemaakt kunnen worden voor garages. 
Deze maand (juni 2013) zal de eerste  
bèta versie gereed zijn en zal aan de  
hand daarvan een aantal pilot projecten, 
zowel nieuwe als bestaande garages,  
getoetst worden. Eind 2013 zal de  
definitieve versie verschijnen en kan 
iedereen zijn parkeergarage(s) waarderen 
op concrete en goed meetbare duurzaam-
heidsprestaties.

 
 In deze rubriek geven  
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