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Van pril idee naar 
getekend bouwcontract

Een Combat Support Ship voor de Koninklijke Marine

Ik hoor toenmalig Commandant Zeestrijdkrachten, LTGENMARNS Rob Verkerk, tijdens de ceremoniële 
indienststelling van het Joint Support Ship (JSS) op 24 april 2015 nog zeggen dat hij er wel een tanker bij 
kan gebruiken. Dit artikel beschrijft in vogelvlucht de stappen die tot nu toe zijn doorlopen voor één van 
de maatregelen ter versterking van de krijgsmacht: de verwerving van een Combat Support Ship (CSS). Ik 
heb dit artikel opgetekend op basis van mijn eigen beleving vanuit twee achtereenvolgende functies bij 
de Defensie Materieel Organisatie (DMO), waaronder die van projectleider Combat Support Ship.

“Voor de marine is het beschikbaar hebben van bevoorradingscapaciteit 
op zee essentieel. Als de enige tanker een multifunctioneel schip is, ben je 
je tankercapaciteit kwijt zodra het schip voor andere taken wordt ingezet. 
En aangezien de Karel Doorman al bewezen heeft over zeer gewilde en 
noodzakelijke capaciteit te beschikken en wij het belang van internationaal 
medegebruik ondersteunen, is dat iets om de komende jaren rekening mee te 
houden. Voor de goede verstaander: ik kan er wel een tanker bij gebruiken.”

Onthulling testmodel CSS. (foto Defensie)
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Tijdens de indienstelling van het JSS stond ik 
aangetreden als bemanningslid van Zr.Ms. Karel 
Doorman. Diezelfde dag was de medal parade voor 

de eerdere inzet van dit schip bij de humanitaire noodhulp 
in drie West-Afrikaanse landen die te kampen hadden met 
een uitbraak van het ebolavirus. Wie had toen kunnen 
denken dat nog geen vijf jaar later het contract zou 
worden getekend voor de bouw en levering van het CSS, 
het tweede bevoorradingsschip ter verbetering van de 
operationele (gevechts)ondersteuning op zee?

Behoeftestelling
De eerste keer dat ik daarna hoorde over de verwerving 
van een CSS, was toen ik de nota ‘Maatregelen Verster-
king Ondersteuning Krijgsmacht’ (MVOK) onder ogen 
kreeg. We waren tweeëneenhalf jaar verder in de tijd. Na 
de parlementsverkiezingen in maart 2017 is een nieuw ka-
binet geformeerd (Rutte III) 
en de zojuist aangehaalde 
nota is een uitwerking van 
het toenmalig regeerak-
koord. De nota MVOK 
vormt een opstap naar de 
nog uit te brengen Defensienota en beschrijft maatrege-
len per defensieonderdeel. In het effectgebied Logistiek 
voor CZSK wordt de verwerving en exploitatie van aanvul-
lende maritieme bevoorradingscapaciteit opgedragen aan 
CZSK. Tegelijkertijd wordt verwezen naar de toekomstige 
Defensienota, omdat daarin de integrale besluitvorming 
over de gehele investeringsagenda van Defensie zal 
vastliggen. Het beoogde resultaat van de maatregel: het 
voortzettingsvermogen van eigen, maar ook multinationa-
le, maritieme operaties vergroten en de maritieme bevoor-
radingscapaciteit duurzaam garanderen.

In de tussentijd is voortvarend gewerkt aan het behoef-
testellingsproces. De afdeling Maritiem Optreden van de 
Directie Plannen (DPLAN) bij de Defensiestaf heeft met 
medewerking van onder andere de afdeling Maritieme 
Systemen bij de DMO zowel een DMP A-document als 
zogeheten key user requirements opgesteld. Het DMP A-
beraad over de verwerving van een CSS vindt op  

5 september 2017 plaats. Dit beraad onderschrijft de 
behoefte aan een tweede bevoorradingsschip, maar moet 
de besluitvorming over de behoeftestelling aanhouden in 
afwachting van de Defensienota. Hier gaat weliswaar veel 
tijd overheen, maar op 27 maart 2018 volgt definitieve 
instemming met de behoeftestelling voor verwerving van 
een CSS. Een dag eerder viel al in de toen uitgebrachte 
Defensienota 2018 ‘Investeren in onze mensen, slagkracht 
en zichtbaarheid’ te lezen dat de verwerving van een CSS 
onderdeel is van het investeringsprogramma.

Op 3 mei 2018 gaat een zogenoemde behoeftestelling-
brief (DMP A-brief) naar de Tweede Kamer, twee weken 
later gevolgd door een opdrachtnota voor verwerving van 
een CSS door de directeur Plannen van de Defensiestaf 
aan de Directeur DMO. Het nieuwbouwproject CSS komt 
daarmee in een volgende fase. Tijdens de behoeftestel-

lingsfase was in dezen al 
besloten geen onderzoeks-
fase (DMP B-fase) uit te 
voeren en direct de verwer-
vingsvoorbereidingsfase 
(DMP D-fase) te starten. 

Het te verwerven product is immers bekend; een bevoor-
radingsschip gebaseerd op het JSS-ontwerp. Ook is de 
behoefte urgent en de verwervingsstrategie bepaald. Dat 
laatste houdt in dat het CSS single source (dus zonder 
concurrentiestelling) ware aan te besteden bij Damen 
Schelde Naval Shipbuilding (DSNS). Voor het mogelijk is 
de werf om een offerte te vragen, moet echter eerst een 
projectdefinitiefase worden doorlopen.

Projectdefinitie
Allereerst is een ‘nadere specificatie van eisen’ opge-
steld. Dit is feitelijk een verdere uitwerking van het DMP 
A-document en de key user requirements in een gestan-
daardiseerde set functionele eisen, alsook - waar moge-
lijk - technische keuzes en oplossingen gezien de vereiste 
commonality1 met het JSS. De opstellers van het docu-
ment weten dit al in het voorjaar van 2018 (lees: binnen 
drie maanden!) aan te leveren. Daarnaast volgt de op-
dracht aan Damen Schelde om een zogenoemd scheeps-

‘Voor de goede verstaander: ik kan er  
wel een tanker bij gebruiken’

Ontwerp CSS in april 

2019. (foto Defensie)
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bestek samen te stellen. Het bestek bevat de technische 
specificatie voor de bouw en levering van het schip, 
hetgeen onderdeel zal zijn van het af te sluiten contract. 
De uitbesteding van deze activiteit bij de werf vloeit direct 
voort uit de circa acht jaar eerder doorgevoerde capaci-
teitsreductie bij de afdeling Maritieme Systemen van de 
DMO. Daar waar het scheepsbestek voor het JSS nog gro-
tendeels door de DMO is geschreven, doet DSNS dit nu 
voor het CSS. Dat gaat niet in één keer goed, omdat de 
kwaliteit van het scheepsbestek aanvankelijk onvoldoende 
is. Bijstelling hiervan kost een aantal maanden extra tijd.

2018 is ook het jaar waarin het CSS voor het eerst in de 
publiciteit komt. Bij het maritiem onderzoeksinstituut 
MARIN is er de nodige aandacht voor de onthulling van 
het 10.000ste testmodel, een 
eer die te beurt valt aan 
het CSS. Bij deze feestelijke 
gebeurtenis op 9 november 
zijn de staatssecretarissen 
van Defensie Barbara Visser 
en Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat aan-
wezig, net als de Commandant Zeestrijdkrachten vicead-
miraal Rob Kramer. Op de onthulling van het testmodel 
volgt de bekendmaking van de naam van het schip door 
staatssecretaris Visser: de Den Helder, na indienststelling 
Zr. Ms. Den Helder.

High Level Reviews
Inmiddels is ook gestart met een reeks van zogeheten 
High Level Reviews voor het project CSS. Het doel van 
deze bijeenkomsten is zekerstellen dat de behoeftesteller 
(CDS/DPLAN), de verwerver (DMO/DPROJN) en de gebrui-
ker (CZSK/Admiraliteitsraad) op één lijn zitten en de ver-
wachtingen van eenieder ten aanzien van het te realiseren 
product in een vroeg stadium duidelijk zijn. Daarbij is als 
één van de voornaamste uitgangspunten gehanteerd dat 
het CSS een robuuste en eenvoudige tanker moet wor-
den. Robuust betekent voldoende betrouwbaarheid en 
degelijkheid van de systemen aan boord, maar ook schok-

bestendigheid en signatuurreductie. Robuust betekent 
dus ook dat het schip in staat is te blijven opereren na een 
wapenimpact. Eenvoudig betekent dat het schip bij hoge 
dreiging beschermd zal moeten worden door fregatten, 
maar ook dat het schip met een relatief kleine beman-
ning ingezet kan worden. In de Reviews zijn ook besluiten 
genomen over ‘draaiknoppen’ (op basis van de prioriteits-
volgorde in de opdrachtnota) om het te verwerven schip 
passend te maken binnen het taakstellend budget.

Verwervingsvoorbereiding
Op basis van de opdracht aan de scheepswerf voor het 
schrijven van het scheepsbestek vindt geregeld afstem-
ming plaats over de eisen waar het schip aan moet vol-
doen, en de mogelijke invulling daarvan. Daarbij grijpen 

betrokken partijen terug op 
een military off-the-shelf-
ontwerp (MOTS-ontwerp) 
waarbij op systeemniveau 
zoveel mogelijk wordt 
aangesloten bij het ontwerp 

van het JSS vanwege vereiste commonality en de vereiste 
toepassing van proven technology. Deze projectaanpak 
verschaft de DMO in een vroeg stadium van de verwer-
vingsvoorbereiding inzicht in de uitvoerbaarheid van het 
project binnen de gestelde kaders van de opdrachtnota. 
Het brengt de DMO ertoe in december 2018 voor DPLAN 
de nota ‘Tussenrapportage project Combat Support Ship’ 
op te stellen. De nota geeft DPLAN een heads up over de 
tussentijdse resultaten van de verwervingsvoorbereiding. 

Op dat moment is namelijk duidelijk dat de bouwtijd van 
het schip zes maanden langer gaat duren omdat de basic 
en detailed engineering meer tijd vergen. Mede door de 
extra tijd die nodig is voor de realisatie van een kwalitatief 
goed scheepsbestek, blijkt de voorziene opleverdatum 
van het CSS uit het DMP A-document niet langer haal-
baar. Daarnaast wordt ernstig rekening gehouden met 
een financiële delta tussen het beschikbare en benodigde 
projectbudget. De lacune is voornamelijk terug te voeren 

‘Bij de onthulling van het testmodel  
wordt ook de naam van het CSS 

bekendgemaakt: Zr. Ms. Den Helder’

Artist impression CSS uit februari 2020. (foto DSNS) 
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op een niet-geïndexeerde raming van het investerings-
budget, prijsopdrijvende effecten als gevolg van evolutie 
in diverse soorten eisen (wordt elders uiteengezet) en de 
zorg van de CZSK dat het geraamde exploitatiebudget 
ontoereikend is. Nieuw ten opzichte van voorgaande ma-
ritieme projecten is namelijk dat het taakstellend project-
budget ten behoeve van verwerving van het CSS tevens 
een ‘deltaexploitatie’ dient te accommoderen. Ergo, meer 
budget voor deltaexploitatie resulteert in minder budget 
voor investering in de verwerving van een nieuw schip. De 
dreigende financiële delta is voor de DMO aanleiding aan 
DSNS kenbaar te maken dat het principe van design to 
budget gehanteerd moest worden.

De verklaring voor de prijsopdrijvende effecten ligt in 
de strengere en aangescherpte eisen ten opzichte van 
eerdere marine-nieuwbouwprojecten. Zo zijn de bouw-
eisen mede gebaseerd op de NATO Naval Ship Code, 
zijn huidige milieueisen met inbegrip van emissie-eisen 
van toepassing, zijn de energie-eisen gebaseerd op de 
Operationele Energie Strategie van Defensie, zijn actuele 
(informatie)beveiligingseisen van toepassing en zijn strik-
tere eisen gesteld aan life cycle management. Ook zijn 
keuzes gemaakt op basis van duurzaamheid (zoals ledver-
lichting en duurzame conservering) en personeelszorg (ten 
behoeve van de scheepsbemanning). Tot slot drukken de 
kosten van interne opdrachten voor de DMO van CZSK en 
het JIVC (uren, eigen leveringen, government furnished 
equipment, enz.) op het project Verwerving CSS.

Eind januari 2019 vraagt het ministerie van Defensie DSNS 
om een offerte voor de bouw en levering van het CSS. 
Twee maanden later ontvangt het de prijsopgave. Kort 
daarop valt in een High Level Review het besluit om met 
toepassing van een aantal draaiknoppen de offerteprijs 
te verlagen én een verzoek tot herijking in te dienen bij 
DPLAN. De financiële delta blijkt namelijk niet oplosbaar 
met het toepassen van draaiknoppen zónder de pri-
maire taakstelling van het CSS aan te tasten. Het formele 
verzoek tot herijking van het projectbudget volgt in april 

2019. Het omvat de verhoging van zowel het investe-
ringsbudget (+9%) als het exploitatiebudget (+10,5%). 
Deze herijking vormt een onderdeel van de zogenoemde 
midterm review van het ‘Defensie Lifecycle Plan’. Een 
positief besluit voor het project CSS volgt in juli 2019. In 
de tussentijd voert de Auditdienst Rijk (ADR) een onder-
zoek uit naar de aanvaardbaarheid van de ingediende 
offerte. Uit dit onderzoek volgen bedragen tussen welke 
de contractprijs moet uitkomen. Het lijkt binnen Defensie 
aanvankelijk een acceptabele toets gelet op de beperkte 
capaciteit van de ADR. Damen Schelde dient van haar 
kant een best and final offer in waarna in juli 2019 over-
eenstemming wordt bereikt over de leveringsomvang en 
prijs.

Besluitvorming
Het eerstvolgende dat de DMO dan te doen staat, is de 
resultaten van de verwervingsvoorbereiding op schrift 
stellen in een DMP D-document en een DMP D-beraad 
organiseren. Het beraad volgt op 26 augustus 2019. Maar 
een unaniem besluit over het D-document blijft uit. Een 
knelpunt blijft dat de ADR zich bij deze single source-
aanbesteding onthouden heeft van een uitspraak over de 
aanvaardbaarheid van de overeengekomen contractprijs. 
Geheel tegen de verwachting in van veel deelnemers aan 
het D-beraad, is het ADR-onderzoek nu niet meer toerei-
kend en dient er alsnog een twee maanden durend vol-
ledig kostenonderzoek plaats te vinden. Op 11 november 
komt het tot een tweede D-beraad waarin de resultaten 
van het kostenonderzoek de revue passeren. Ook nu blijft 
consensus uit over het voortzetten van de aanbesteding. 
Vervolgens krijgt de Bestuursraad in een nota drie opties 
voorgelegd. Optie 1: de aanbesteding stopzetten en CSS 
opnieuw aanbesteden, maar dan in concurrentie. Optie 
2: best and final offer van DSNS ter discussie stellen op 
basis van de resultaten van het kostenonderzoek door de 
ADR. Optie 3: best and final offer accepteren en extra 
benodigd budget voor verwachtbare prijspeilbijstelling 
accommoderen in het ‘Defensie Lifecycle Plan’. Het besluit 
valt om opnieuw op directieniveau te onderhandelen met 
DSNS. Dit heeft een aanpassing van zowel de contractprijs 
als de leveringsomvang tot gevolg. Het resultaat belandt 
eind november 2019 bij de Bestuursraad die ten slotte 
instemt met de aanbesteding van het CSS bij DSNS.

Behandeling in Tweede Kamer
Alvorens tot contractondertekening te kunnen overgaan, 
dient de Tweede Kamer te worden geïnformeerd over de 
resultaten van de verwervingsvoorbereiding middels een 
DMP-D-brief. Het parlement moet deze brief in behande-
ling nemen. De D-brief is al in concept beschikbaar tijdens 
het eerste D-beraad, maar gelet op de gebeurtenissen van 
de voorgaande drie maanden zijn enige tekstwijzigingen 
noodzakelijk. Aan de vooravond van het kerstreces van de 
Tweede Kamer, 19 december 2019, verstuurt het ministe-
rie van Defensie de D-brief. In de tussentijd blijft de DMO 
doorwerken aan het contract. Aanpassingen van het con-
tractbestek en de bijlagen zijn nodig gezien respectievelijk 
de laatste onderhandelingsresultaten op directieniveau 
en de verschoven datum van contractondertekening (en 
hiermee betalingsschema’s e.d.). Daarnaast dient het  
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D-document in overeenstemming te worden gebracht met 
de besluiten in zowel het D-beraad als de Bestuursraad. 
Ook komt het tot een zogenaamd Voorafgaand Toezicht-
dossier (VT-dossier)2 ten behoeve van de hoofddirectie 
Financiën en Control (HDFC).

Na de terugkeer van de Tweede Kamer van het kerstreces 
blijkt dat de vaste commissie voor Defensie in een alge-
meen overleg ‘Materieel Defensie’ op 4 februari 2020 de 
D-brief zal behandelen. Dit is het startsein om de behande-
ling van de brief gedegen voor te bereiden met fiches en 
zogenoemde questions & answers. Ook de DMO levert 
een (inhoudelijke) bijdrage. Hierna volgt het moment 
suprême; de behandeling in het parlement. Verschillende 
Kamerleden stellen prangende vragen over de verwerving 
van het CSS, maar staatssecretaris Visser weet die goed te 
pareren waarmee de behandeling van de D-brief voor ver-
werving van het CSS een feit is! Na het passeren van deze 
mijlpaal kan de DMO het VT-dossier aanbieden aan de 
HDFC. Het akkoord van dit orgaan volgt na afloop van een 
verslag van een algemeen overleg (VAO), waaruit blijkt dat 
de Tweede Kamer heeft ingestemd met het aangaan van 
een contractuele verplichting met Damen Schelde Naval 
Shipyard voor de bouw en levering van het CSS.

Contractondertekening
Eén dag later staat de contractondertekening gepland in 
Den Helder op de brug van Zr. Ms. Karel Doorman. Die 
dag komt staatssecretaris Visser op werkbezoek bij het 
Commando Zeestrijdkrachten en een combinatie met de 
ondertekening van het contract voor de bouw en levering 
van het CSS ligt voor de hand. Het werkbezoek gaat op 
het laatste moment niet door vanwege een debat in de 
Tweede Kamer over de verhuizing van de marinierskazer-
ne in Doorn. Zo geschiedde het dat op 19 februari 2020 
de directeur DMO, viceadmiraal (TD) dr. ir. A.J. de Waard, 
het contract ondertekent namens de Staat der Nederlan-
den.
 
Actualiteit en vooruitzicht
Bij het schrijven van dit artikel ligt de mijlpaal van de 
contractondertekening alweer drie maanden achter ons. 
DSNS is bezig met de basic engineering van het schip en 

dit resulteert in veel engineering producten die ter keur 
worden voorgelegd aan de DMO. In september start de 
detailed engineering. De staalbouw in Roemenië vangt 
aan in februari 2021 en de eerstvolgende mijlpaal is de 
kiellegging van het schip drie maanden later. Dan maak 
ik een sprongetje in de tijd en vaart het CSS in juni 2024 
voor het eerst de haven van Den Helder binnen en wordt 
het schip door DSNS opgeleverd aan Defensie. Een jaar 
later is het schip full operational capable en wordt het 
in dienst gesteld. Hopelijk volgt tegen die tijd een vol-
gend artikel in het Marineblad met de titel ‘Van getekend 
bouwcontract tot indienststelling van Zr. Ms. Den Helder’.

Productbeschrijving
Het CSS is een eenvoudig en robuust bevoorradingsschip, 
wereldwijd inzetbaar, dat voldoende is toegerust om een 
maritieme taakgroep logistiek te ondersteunen. Het schip 
heeft accommodatie voor 160 personen, voor de basisbe-
manning en aanvullende, missiegerichte bemanning. De 
brandstof-, munitie- en reservedelencapaciteit van het CSS 
zijn gelijk aan die van het JSS. Geconditioneerde opslag 
van koel- en vriesproducten voor een maritieme taak-
groep gebeurt met reefer containers aan dek. Medische 
faciliteiten zijn aanwezig voor role 2 basic afloat.

Karakteristieken CSS 

Lengte over alles 178,3 m

Breedte 26,4 m

Ontwerpdiepgang 8,3 m

Dienstsnelheid 18 kts

Waterverplaatsing 22.585 ton

Basisbemanning 75 pax

Accommodatie voor maximaal 160 pax

Slotbeschouwing
Het project CSS is relatief snel onder contract gebracht 
(één jaar en negeneneenhalve maand na het versturen 
van de DMP A-brief). Ik zeg relatief snel omdat het project 
Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit nog sneller onder 
contract was (één jaar en twee maanden) én omdat het 
CSS-traject sneller had gekund. Wat telt is uiteraard het 
eindresultaat, maar de procesgang zowel extern Defensie 
(DSNS) als intern Defensie heeft meermalen tot niet altijd 
even aangename verrassingen geleid. Dit heeft het tijdpad 
tot aan ondertekening van het bouwcontract ten behoeve 
van het CSS langer gemaakt. Dat ligt echter nu achter ons 
en samen met het gehele projectteam prijs ik mij gelukkig 
dat we het CSS nu daadwerkelijk gebouwd zien worden.

KTZ (TD) Glijn van Marion is projectleider Combat 
Support Ship bij de DMO. Hiervoor was hij zijdelings 
betrokken bij dit project als procescoördinator bij de 
afdeling Bestuursondersteuning van de DMO.

Noten
1   Commonality in de zin van familievorming. Toepassing van dezelfde 

systemen als aan boord van het JSS verlaagt de opleidings- en 
instandhoudingsinspanning.

2   Voorafgaand toezicht toetst de doelmatigheid, rechtmatigheid 
en financiële inpasbaarheid van (beleids)voorstellen voordat een 
 financiële/juridische verplichting wordt aangegaan.

De contractondertekening voor bouw en aanschaf van het CSS, rechts de 

directeur DMO, viceadmiraal (TD) dr. ir. A.J. de Waard. (foto Defensie) 


