
 1 

Uitgangspunten opzet en werking kostentafels bij HWBP projecten 
 
Aanleiding 
Afgelopen jaren is het aantal tweefasencontracten fors toegenomen, contracten waarbij 
de prijsvorming voor de realisatiefase buiten concurrentie tot stand komt. Hieraan 
gekoppeld zien we de ontwikkeling dat voorafgaand aan de subsidie voor de 
realisatiefase een zogenaamde kostentafel wordt opgezet. 
Een kostentafel is geen verplichting vanuit de financieringsregeling van het HWBP. Wel is 
het goede bouwsteen bij de beoordeling van de inrichting van de interne 
kwaliteitsborging van het project.  
 
Wat is een kostentafel? 
Een kostentafel is een middel om de kostenramingen voor de realisatiefase te beoordelen 
op sober en doelmatigheid en marktconformiteit. Het is een maatregel in het kader van 
de interne kwaliteitsborging van de beheerder, waar de programmadirectie HWBP (PD) 
op steunt.  
 
Uitgangspunt voor een aan een kostentafel voorgelegde raming is een sober en 
doelmatig ontwerp dat door de technisch adviseur binnen het BGT vanuit de 
programmadirectie HWBP (PD) positief is beoordeeld. Een kostentafel beoordeelt ook de 
doelmatigheid van de aanpak, de kostennota bij de voorgelegde kostenraming en het 
risicodossier. Regulier worden kostenramingen behorende bij de ontwerploops VO, DO en 
UO opgesteld en voorgelegd aan een kostentafel. 
 
Een kostentafel wordt meestal op initiatief van de beheerder ingezet, en bestaat in 
beginsel uit kostenadviseurs vanuit de aannemer en de beheerder, al dan niet aangevuld 
met een voorzitter. Bij de opzet kan overwogen worden de kostenadviseur vanuit de PD 
te betrekken, maar dit is geen verplichting. 
 
Doel van een kostentafel 
Een kostentafel draagt bij aan een efficiënt proces om te komen tot een navolgbare en 
bedrijfseconomische kostenraming waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. 
 
Indien de kostenadviseur vanuit de PD deelneemt aan de kostentafel biedt dit de PD de 
kans om efficiënt en tijdig aan te haken bij kostenontwikkelingen in het project. Zo 
kunnen adviezen aan de beheerder worden meegegeven en kan waar nodig benoemd 
worden indien zaken vanuit de subsidieregeling niet kunnen of bij de toetsing tot verschil 
van inzicht kunnen gaan leiden.  
NB Ook als er geen kostentafel is, is tijdig aanhaken noodzakelijk, zowel proactief vanuit 
BGT als proactief vanuit de beheerder. 
 
Voor de beheerder levert het tijdig aanhaken van de PD op dat verrassingen tijdens de 
toetsing zoveel als mogelijk worden voorkomen. De beheerder moet erop kunnen 
vertrouwen dat gedeelde beelden vanuit de PD gedurende het proces dat de kostentafel 
doorloopt tijdens de toetsing niet opnieuw ter discussie worden gesteld. Dit vraagt om 
een continue dialoog tussen beheerder en kostenadviseur/BGT over de verwachtingen 
over en weer, conform de werkwijze van de begeleidingsaanpak. Hoewel beoogd wordt 
verrassingen te voorkomen, gaat het niet zover dat de toezegging kan doen dat er ‘geen 
verrassingen tijdens de toetsing zullen zijn. Die toetsing vindt plaats op basis van het 
integrale dossier van de subsidie aanvraag.  
 
Een kostentafel komt zo ten goede aan zowel de beheerder als de PD. Het vroegtijdig 
betrekken van de PD door het projectteam leidt tot het managen van de verwachtingen 
over en weer, waardoor verrassingen in het review- en toetsproces van de 
subsidieaanvraag worden geminimaliseerd. 
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Een kostentafel is een middel, adviseert het projectteam/IPM team waar BGT op kan 
leunen, het is geen besluitvormingsorgaan in de relatie tussen beheerder/IPM en de 
PD/BGT. 
 
Mandaat van een kostentafel 
Een kostentafel adviseert het projectteam. Het projectteam blijft eindverantwoordelijk. 
Bij het reviewen kijkt BGT nadrukkelijk naar hoe het projectteam is omgegaan met het 
advies van de kostentafel: alleen met een toelichting kan worden afgeweken van het 
advies. 
 
De precieze invulling van het mandaat van een kostentafel en processen rondom de 
kostentafel, ook in relatie tot het BGT, maakt onderdeel uit van de te maken afspraken 
voorafgaand aan de start van een kostentafel. Dit is maatwerk. Zie verder onder 
‘Afspraken voorafgaand aan start van een kostentafel’. 
 
Deelname kostenadviseur PD aan een kostentafel 
Deelname van de kostenadviseur van de PD aan een kostentafel is geen 
vanzelfsprekendheid. De PD ziet graag dat de kostenadviseur vanuit de PD deelneemt 
aan een kostentafel. Zo kan vroegtijdig gesignaleerd worden over alle aspecten van 
kostenramingen (marktconformiteit, transparantie, subsidiabiliteit, ea). Het is een kans 
om de samenwerking tussen beheerder en de PD verder te verbeteren en draagt bij aan 
de kwaliteitsborging van de kostenramingen van HWBP-projecten. 
 
Randvoorwaarden voor deelname zijn: 

 de kostenadviseur vanuit de PD is lid van de kostentafel om te adviseren over de 
soberheid , doelmatigheid en de subsidiabiliteit van de ramingen (vanuit de eisen 
die de subsidieregeling daaraan stelt),   

 eventuele afwijkende ingebrachte opmerkingen en/of vragen van de 
kostenadviseur vanuit de PD worden integraal opgenomen in het advies van de 
kostentafel aan het projectteam.   

 
Deelname van de kostenadviseur PD aan een kostentafel betekent dat: 

 hij actief deelneemt aan de overleggen van de kostentafel; 
 dat hij borgt dat zijn advisering binnen de kostentafel vooraf is afgestemd  met de 

overige leden van het BGT. Met ander woorden als de inbreng in de kostentafel 
wordt overgenomen, zou er uit de toetsing van de een gelijkluidend 
oordeelmoeten komen. Andersom, als het advies bij de kostentafel niet 
overgenomen wordt door het IPM-team, dan is het logisch dat dat in de toetsing 
opnieuw terugkomt;  

 Wij zorgen er als BGT voor dat er met één mond wordt gesproken richting de 
kostentafel. De knelpunten worden aan de voorkant binnen het BGT besproken 
om de verrassingen aan de achterkant te voorkomen. het projectteam draagt zorg 
voor de afstemming van de ontvangen adviezen en verwerking daarvan aan het 
(integrale) BGT; 

 binnen de PD per project afspraken worden gemaakt over de samenwerking 
tussen de kostenadviseur PD en het BGT, met aandacht voor de mogelijke 
gezamenlijke voorbereiding van bijeenkomsten van de kostentafel en de 
terugkoppeling door de kostenadviseur aan het BGT erna; 

 duidelijk is dat er aanvullende review -en toetsopmerkingen kunnen komen vanuit 
het reguliere review- en toetsproces op basis van een complete set aan 
conceptstukken van de formele subsidieaanvraag door het integrale BGT; 

 vooraf werkafspraken worden gemaakt tussen het projectteam en het BGT bij de 
opzet van een kostentafel.  
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Afspraken/randvoorwaarden voorafgaand aan start van een kostentafel 
Belangrijk is om voordat een kostentafel actief wordt, werkafspraken tussen het 
projectteam en het BGT over alle relevante zaken rondom de kostentafel vast te leggen, 
deze per casus voor akkoord aan het MT van de PD voor te leggen, en deze tot slot op 
directeurenniveau tussen beheerder en de PD te laten bekrachtigen. Dit laatste zou via 
het reguliere halfjaarlijkse directeurenoverleg kunnen. 
 
Minimaal dient het volgende vastgelegd te worden, bijvoorbeeld in de vorm van een 
statuut: 

 doel van de kostentafel; 
 rollen en verantwoordelijkheden van deelnemers; 

Belangrijk te beseffen dat het advies van de verschillende kostenadviseurs 
gekleurd kan worden door de rol en verantwoordelijkheid van waaruit hij aan de 
kostentafel deelneemt, en dat dit vooraf transparant is. 

 processen rondom de kostentafel, proces van aanleveren stukken aan kostentafel, 
reactietermijn kostentafel, reactie projectteam op opmerkingen/adviezen vanuit 
kostentafel, informeren van BGT door projectteam hierover; 

 notulen van overleggen kostentafel, en delen hiervan (met wie); 
 afbakening start- en eindmoment (wanneer wordt kostentafel ontbonden?); 
 escalatiestappen; 

De PD ziet de volgende escalatiestappen: 
1. Verschil van inzicht binnen kostentafel 

Verschil van inzicht binnen kostentafel wordt in notulen /adviezen 
transparant gemaakt. De voorzitter van de kostentafel informeert het 
projectteam hierover, dat op haar beurt BGT informeert. Daarnaast 
informeert de kostenadviseur PD eigenstandig het BGT. Dit doet de 
kostenadviseur PD ook als hij zich onvoldoende gehoord voelt in de 
kostentafel. De kostenadviseur PD informeert de voorzitter van de 
kostentafels over voorgenoemde acties. Het BGT zal bij ontvangst van 
dergelijke signalen vanuit de kostenadviseur PD contact opnemen met het 
projectteam. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert wordt naar de 
teammanager Programmabegeleiding en/of betreffende directeur PD  
geëscaleerd om het issue in laatste instantie op directeurenniveau te 
bespreken (met als middel bijvoorbeeld het reguliere directeurenoverleg). 

 
2. Verschil van inzicht met BGT 

Er kan sprake zijn van een verschil van inzicht tussen de kostenadviseur 
PD en het BGT. Dan wordt dit in overleg transparant gemaakt en wordt dit 
in eerste instantie ter besluitvorming aan het teammanagersoverleg 
voorgelegd. Waar nodig kan het verder worden opgeschaald naar het MT 
PD. Zo kan de kostendeskundige zijn advies zuiver houden. Deze kwestie 
aangaande kostenraming zal opgelost moeten worden voordat e.e.a. 
richting kostentafel wordt gecommuniceerd. 

 
Beide vormen van escalatie vinden sowieso plaats voordat het projectteam de 
subsidieaanvraag formeel indient bij de PD. Als de voortgang van het project 
dit vordert, kunnen beheerder en BGT beslissen om vóór afronding van de 
escalatie de subsidieaanvraag in te dienen bij de PD. 

 evaluatie. 
 
Lopende kostentafels 
Op dit moment zijn er 3 kostentafels actief: 

 Kostentafel Stadsdijken Zwolle (WDOD); 
 Kostentafel Meanderende Maas (WAM); 
 Kostentafel Sterke Lekdijk (HDSR). 
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Slotopmerkingen 
Geadviseerd wordt het functioneren van kostentafels eind 2023 te evalueren. Op basis 
daarvan kan de aanpak verbeterd en geoptimaliseerd worden. De precieze opzet kan te 
zijner tijd in overleg met beheerders nader ingevuld worden.  
 
De verwachting is dat de capaciteit van kostenadviseurs binnen de PD door deelname in 
kostentafels efficiënter kan worden ingezet. Hierdoor is op dit moment de verwachting 
dat de deelname aan kostentafels past binnen de huidige beschikbare capaciteit. Wel is 
het een aandachtspunt, zeker bij grootschalige oprichting van kostentafels, wat nu nog 
niet het geval is. Het is een aspect dat ook in de hiervoor benoemde evaluatie kan 
worden meegenomen. 
 
Het risico is aanwezig dat een kostentafel een grotere administratieve en/of 
organisatorisch last met zich meebrengt. Een beheerder heeft reeds te maken met veel 
gremia, veel vereisten en veel lopende processen voor het indienen van een 
subsidieaanvraag. Een kostentafel kan inhoudelijke overeenstemming geven, maar het 
leidt ook tot meer inspanning, afstemming en kans op escalatie. Daarvan dienen 
beheerders en PD zich bewust te zijn. Daarom is een kostentafel geen plicht, maar een 
mogelijk middel dat toegepast kan en mag worden. 
 


