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Samenwerkingsovereenkomst Hoogwaterbescherming

De ondergetekenden:

(a) Stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma, een publiek samenwerkingsverband
tussen Waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in deze
vertegenwoordigd door de heer Hans Oosters, handelend in zijn functie als lid van de
Stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma en in zijn functie als Voorzitter van de
Commissie Waterkeringen van de Unie van Waterschappen en door de heer Jan Hendrik
Dronkers, handelend in zijn functie als lid van de Stuurgroep
Hoogwaterbeschermingsprogramma en in zijn als functie als directeur-generaal van
Rijkswaterstaat; en

(b) Topsector Water, een samenwerkingsverband tussen overheidsinstellingen,
marktpartijen en kennisinstellingen, in deze als volgt vertegenwoordigd:

(i) namens de overheidsinstellingen, door de heer Stefan Kuks, in zijn functie als
vertegenwoordiger van de waterschappen in het Kernteam Deltatechnologie
onderdeel binnen de Topsector Water en in zijn functie als portefeuillehouder
Innovatie van de Unie van Waterschappen;

(ii) door de heer Hans Huis in t Veld, in zijn functie als boegbeeld van de Topsector
Water en door de heer Jelke Jan de With, in zijn functie als voorzitter van de
Taskforce Deltatechnologie;

(iii) namens de kennisinstellingen, door de heer Maarten Smits, in zijn functie als
vertegenwoordiger van de kennisinstellingen in het Kernteam Deltatechnologie
onderdeel binnen de Topsector Water.

(c) De Brancheorganisaties van het adviserend en uitvoerend bedrijfsleven, in deze als
volgt vertegenwoordigd:

(i) namens de Vereniging van Waterbouwers, door de heer Hendrik Postma in zijn

functie als voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers

(ii) namens NL Ingenieurs door de heer Johan van den Elzen in zijn functie als

voorzitter van NLingenieurs.

(iii) namens Bouwend Nederland door de heer Maxime Verhagen in zijn functie als
voorzitter van Bouwend Nederland.

(d) De Kennisinstellingen, in deze als volgt vertegenwoordigd door de heer Frank den
Heijer in zijn functie als Kennisambassadeur voor het
Hoogwaterbeschermingsprogramma

Elk der ondergetekenden hierna tevens aangeduid als een Partij” en de ondergetekenden
tezamen aangeduid als de ‘Partijen”.



Overwegende dat:

Hoogwaterbeschermingsprogramma

(a) Waterschappen en de Rijksoverheid werken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP) intensief samen op het gebied van hoogwaterbescherming. Het HWBP wordt
aangestuurd door de Stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma bestaande uit
vertegenwoordigers van Waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
(Stuurgroep). De Stuurgroep heeft de Programmadirectie Hoogwaterbescherming
opdracht gegeven om de alliantie tussen Waterschapen en het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu nader vorm te geven (Programmadirectie).

(b) De doelstellingen van het HWBP zijn uitgewerkt in het concept Programmaplan 2014—
2020 (12 december 2013). De huidige opgave voor het HWBP bestaat uit het treffen van
maatregelen aan 714 kilometer primaire waterkering en 264 waterkerende kunstwerken.
Begin 2014 is al begonnen met het realiseren van deze opgave door het uitvoeren van
eerste verkenningen en planuitwerkingen. Het programma kent een voortrollend
karakter’, hetgeen betekent dat het programma jaarlijks wordt bijgesteld aan de hand van
de voortgang van projecten en het beschikbaar komen van nieuwe onderzoeksresultaten.
Het voortrollend karakter biedt unieke kansen om te blijven leren en de uitvoering van het
HWBP te blijven optimaliseren.

(c) Gelet op de tijdsplanning en het beschikbare overheidsbudget moet de uitvoering van
dijkversterkingsprojecten sneller en goedkoper worden uitgevoerd in vergelijking met de
voorgaande dijkversterkingsprogramma’s, zoals het Deltaplan Grote Rivieren (1996) en
het Hoogwaterbeschermingsplan (HWBP-2, 2006). Om dit doel te kunnen bereiken acht
de Stuurgroep het noodzakelijk dat een nieuwe samenwerking tot stand komt tussen de
overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen, die is gebaseerd op onderling
vertrouwen en de bereidheid om de voorbereiding van dijkversterkingsprojecten anders
aan te pakken. Meer dan in voorgaande dijkenprogramma’s krijgen keringbeheerders
(waterschappen en Rijkswaterstaat) meer keuzevrijheid bij het ontwikkelen van
alternatieven voor de gebruikelijke aanpak van dijkversterkingsprojecten. Dergelijke
alternatieven worden bijvoorbeeld gebaseerd op het loslaten van een gefixeerde
planhorizon van 50 jaar en het ontwikkelen van een life cycle management benadering
voor het uitvoeren van dijkversterkingsprojecten.

Topsector Water, Taskforce Deltatechnologie en Kennisinstellingen

(d) De Topsector Water is een publiek privaat samenwerkingsverband waarin
overheidsorganen, marktpartijen en kennisinstellingen samenwerken op het gebied van
watertechnologie, deltatechnologie en maritieme technologie. In de sector
Deltatechnologie van de Topsector Water zijn marktpartijen en kennisinstellingen
vertegenwoordigd die ruime kennis en ervaring hebben met het voorbereiden en
realiseren van dijkversterkingsprojecten.

(e) Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) biedt als thuismarkt een excellente
mogelijkheid voor de ontwikkeling en toepassing van duurzame en innovatieve
waterbouwprojecten. Deze projecten vormen een etalage en stimuleren de groeikansen
voor de export van de Nederlandse expertise naar het buitenland.

(f) De brancheorganisaties van het adviserend en uitvoerend bedrijfsleven, te weten de
Vereniging van Waterbouwers, NL Ingenieurs en Bouwend Nederland, hebben de
Taskforce Deltatechnologie (Taskforce) in het leven geroepen om overheidsinstellingen
toegang te bieden tot de kennis en expertise van de marktpartijen die bij de Topsector
Water zijn aangesloten, onder andere ten behoeve van de uitvoering van het HWBP. De
Taskforce beoogt een bijdrage te leveren aan het beperken van maatschappelijke kosten
door (i) in te zetten op kosteneffectieve aanbestedingstrajecten, (ii) het beperken van
overheadkosten, (iii) het realiseren van meerwaarde en (iv) het bieden van ruimte voor
innovatie. Partijen beschouwen de Taskforce dan ook als een ideaal platform om
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marktpartijen te benaderen die meerwaarde kunnen bieden bij het voorbereiden en
aanbesteden van individuele dijkversterkingsprojecten.

(g) Binnen de Topsector Water zijn verschillende kennisinstellingen betrokken die onderzoek
doen op het gebied van watertechnologie, deltatechnologie en maritieme technologie. De
kennisinstellingen worden met betrekking tot het uitvoeren van het HWBP
vertegenwoordigd door een kennisambassadeur (Kennisambassadeur) die zich inzet
voor het behoud en versterken van de Nederlandse kennispositie op het gebied van
waterveiligheid. De kennisinstellingen hebben een Nationaal Strategische Roadmap
Overstromingsrisico’s” opgesteld, waarin een overzicht is gegeven van bestaande
onderzoekslijnen en waarin een ambitie is geformuleerd voor een toekomstige
onderzoeksprogrammering op het gebied van waterveiligheid. Partijen onderschrijven het
belang van kennisontwikkeling en beschouwen de Kennisambassadeur als een ideale
partner om kennisinstellingen te benaderen die meerwaarde kunnen bieden bij het
voorbereiden en aanbesteden van individuele dijkversterkingsprojecten.

Ambities van Partijen

(h) Partijen zijn van oordeel dat een intensieve samenwerking binnen de gouden driehoek’
van overheidsinstellingen, marktpartijen en kennisinstellingen zal resulteren in een
belangrijke doelmatigheidswinst tijdens de uitvoering van het HWBP. Partijen zijn dan
ook van mening dat een intensievere samenwerking binnen een Samenwerkingsverband
zal resulteren in het beter, sneller en goedkoper’ uitvoeren van dijkversterkingsprojecten
(Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming). De onderlinge samenwerking is
sinds de oprichting van het HWBP gestart en Partijen willen deze samenwerking met het
aangaan van deze samenwerkingsovereenkomst verder formaliseren. Het gezamenlijk
mission statement van het Samenwerkingsverband:

Het Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming levert een bijdrage aan maximale
waardecreatie en tegelijkertijd het beperken van de maatschappelijke kosten, door in te
zetten op onderling vertrouwen en toegang tot kennis en expertise voor de HWBP
projecten, waarbij tevens ruimte wordt geboden voor het toepassen van kennis en
innovaties en een zo vroeg mogelijke marktbenadering. Het samenwerkingsverband
streeft naar een op kosten efficiency gericht programma met lerend vermogen.

Deze ambitie sluit uitstekend aan op zowel de ambitie als de methodiek van de Topsector
Water. De Topsector Water wil wateruitdagingen oplossen om de wereld welvaart te
verhogen en wil dit doen via de drie p’s: ‘proof of principle’ (bewijs dat een idee haalbaar
is), ‘proof of practice’ (bewijs dat een idee maakbaar/uitvoerbaar is) en proof of market’
(bewijs dat voor de toepassing van een idee een markt is).

(i) Naast het gezamenlijk mission statement van het Samenwerkingsverband wordt door
Partijen ook gestreefd naar het behalen van een aantal eigen doelstellingen. Het betreft
de volgende belangen:

(i) De eigen belangen van de Waterschappen, als beheerder van primaire
waterkeringen, voorzien met name in: (i) het beperken van maatschappelijke
kosten voor het uitvoeren van dijkversterkingsprojecten, (ii) het creëren van
draagvlak bij omwonenden door het zo veel mogelijk voorkomen van hinder en
schade als gevolg van het uitvoeren van dijkversterkingsprojecten, en (iii) het
professionaliseren van de rol als betrouwbare opdrachtgever.

(ii) De eigen belangen van de Programmadirectie voorzien met name in: (i) het
kunnen prioriteren van projecten met de meest urgente veiligheidsproblemen, (ii)
het verlagen van de kostprijs per kilometer versterking van een dijklichaam, en (iii)
de verhoging van het productievolume (km/jaar).

(iii) De eigen belangen van de Taskforce voorzien met name in: (i) het initiëren van
nieuwe projecten, (ii) het in de realisatiefase brengen van een continue stroom van
nieuwe projecten met voldoende rendement, (iii) het mogelijk maken van
innovatieve technische toepassingen, en (iv) het vinden van mogelijkheden om
individuele projecten beter, sneller en goedkoper te kunnen realiseren.
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(iv) De eigen belangen van de kennisinstellingen, welke worden vertegenwoordigd
door de Kennisambassadeur, voorzien met name in: (i) het toepassen van kennis
in de praktijk om de maatschappelijke waarde daarvan te laten zien, (ii) het
ontwikkelen van nieuwe en innovatieve kennis (‘learning by doing’), (iii) het
verzekeren van continuïteit van kennisopbouw, zicht op de lange termijn, en
duurzame investeringen in mensen (capacity bui/ding), en (iv) het realiseren van
meerwaarde door bundeling van opdrachten en projecten in kennisprogramma’s.

(j) Partijen zullen het mission statement en de verschillende individuele doelstellingen
realiseren door een intensieve samenwerking gedurende de ideevormende en
verkennende fase van dijkversterkingsprojecten. Deze samenwerking zal in de praktijk
plaatsvinden tussen de Programmadirectie, de Taskforce en de Kennisambassadeur,
waarbij een regelmatige terugkoppeling zal plaatsvinden naar de Stuurgroep en de
Topsector Water.

(k) Partijen streven naar synergie en samenhang tussen eigen samenwerkingsactiviteiten en
lopende initiatieven rond kennis en innovatie buiten het Samenwerkingsverband. Er wordt
verbinding gelegd met lopende kennis- en innovatieprogramma als Water & Klimaat,
Corporate Innovatieprogramma (Cl P) van Rijkswaterstaat, Flood Control lJkdijk, Building
with Nature. Het Samenwerkingsverband zal indien nodig gebruik maken van de
faciliteiten van de nieuwe Bouwcampus te Delft.

De rol van keringbeheerders als aanbestedende dienst

(1) De keringbeheerders (Waterschappen en Rijkswaterstaat) zijn binnen het HWBP
verantwoordelijk voor het aanbesteden en uitvoeren van dijkversterkingsprojecten. Het
merendeel (circa 90%) van de waterkeringen uit het HWBP zijn in beheer van
waterschappen. De Waterschappen zijn van mening dat het doelmatig is om
marktpartijen en kennisinstellingen eerder te betrekken bij het voorbereiden en
aanbesteden van individuele dijkversterkingsprojecten. De Waterschappen hebben deze
ambitie onlangs vastgelegd in het visiedocument ‘Marktvisie Waterschapswerken’ van de
Unie van Waterschappen.

(m) De keringbeheerders zullen in de hoedanigheid van aanbestedende dienst een plan van
aanpak per projectfase opstellen voor het voorbereiden en aanbesteden van de hierna
onder (n) te beschrijven projecten. In dit plan van aanpak van de keringbeheerder zal een
paragraaf worden opgenomen die is afgestemd op het gezamenlijke Plan van
Samenwerking, genoemd in artikel 8.4 van deze Overeenkomst.

De Projecten

(n) De samenwerking tussen Partijen heeft in eerste instantie betrekking op projecten die
zich in een vroeg ontwikkelingsstadium bevinden. De projecten voor 2014 zijn
beschreven in het Addendum van deze samenwerkingsovereenkomst (Overeenkomst).
Gelet op het ‘voortrollend karakter’ van het HWBP, zullen er ieder jaar adviestrajecten
worden afgerond en ontstaat ruimte voor het uitvoeren van nieuwe projecten. Partijen
kunnen dan ook besluiten om de samenwerking uit te breiden naar andere projecten in
het kader van het HWBP, in overeenstemming met artikel 5 (Nieuwe Projecten) van deze
Overeenkomst.

(o) Partijen beogen een belangrijke doelmatigheidswinst te behalen door de Taskforce en de
Kennisambassadeur gedurende de ideevormende fase te betrekken bij het voorbereiden
van projecten. Partijen onderschrijven echter het gemeenschappelijk belang dat
individuele marktpartijen en kennisinstellingen ook na het voorbereiden van de
verschillende uitvoeringsprojecten kunnen deelnemen aan de aanbesteding van een
specifiek dijkversterkingsproject. Partijen beogen te voorkomen dat de innovatieve kennis
van individuele marktpartijen en kennisinstellingen uiteindelijk niet kan worden gebruikt bij
de feitelijke realisatie van een dijkversterking.
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(p) Partijen erkennen tegelijkertijd dat het aanbestedingsrecht vereist dat het level playing
field gedurende een aanbestedingsprocedure te allen tijde moet zijn gewaarborgd. Alle
deelnemers aan een toekomstige aanbestedingsprocedure moeten op gelijke wijze
kunnen meedingen naar een overheidsopdracht en op gelijke wijze toegang hebben tot
eventuele marktgevoelige informatie die is verkregen gedurende de voorbereiding van
een specifiek uitvoeringsproject. Partijen zullen op grond van deze Overeenkomst dan
ook maximale transparantie betrachten.
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Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Doel van de Samenwerking

1.1 Partijen zullen bewerkstelligen dat de Programmadirectie, de Taskforce en de
Kennisambassadeur onderling samenwerken ter uitvoering van de doelstellingen van het
samenwerkingsverband.

1.2 Partijen zullen zich naar beste vermogen inspannen om er voor te zorgen dat de
Programmadirectie, de Taskforce en de Kennisambassadeur actief worden betrokken bij het
voorbereiden van de projecten die zijn aangeduid in artikel 4.1 (Projecten) en artikel 5.2
(Nieuwe Projecten) van deze Overeenkomst.

1.3 De gezamenlijke doelstelling van het Samenwerkingsverband is om het HWBP-programma
‘beter, sneller en goedkoper’ te kunnen uitvoeren. Het Samenwerkingsverband adviseert
jaarlijks daartoe een aantal projecten uit het HWBP die zich in de ideevormende fase bevinden.
Daarmee wil het Samenwerkingsverband bijdragen aan projectoverstijgend leren binnen het
HWBP.

1.4 Het Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming zal aan de realisatie van deze
gemeenschappelijke doelstellingen bijdragen door:

(a) innovaties tot uitvoering te brengen door vanuit een gezamenlijke kennisbasis adviezen
op maat te maken voor projecten;

(b) te adviseren welke projectoverstijgende ontwikkelingen nodig zijn, gezamenlijk te leren
van de uitvoeringspraktijk, de onderzoeksagenda daarop af te stemmen en het
voortrollend programma verder te optimaliseren;

(c) partijen bij elkaar te brengen, snel eerste successen te boeken en best practices met
elkaar te delen;

(d) meer begrip te creëren voor elkaars bedrijfsculturen, interne werkprocessen en interne
besluitvormingsstructuren;

2 Duur van de Overeenkomst

2.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar en zal lopen voor de jaren
2015, 2016 en 2017.

2.2 Partijen zullen in september 2017 in overleg treden over de mogelijkheden voor het verlengen
van de Overeenkomst en over het voortzetten van lopende projecten, als bedoeld in artikel 4.1
(Projecten) of artikel 5.2 (Nieuwe Projecten) van deze Overeenkomst.

2.3 Partijen zijn gerechtigd om deze Overeenkomst met inachtneming van een opzeggingstermijn
van één maand tussentijds te beëindigen. Opzegging dient te geschieden door middel van
aangetekende brief.

3 Uitgangspunten van de samenwerking

3.1 Partijen zullen het Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming nader invullen met
inachtneming van een aantal belangrijke uitgangspunten:

(a) Gelijkwaardigheid. Partijen streven binnen het samenwerkingsverband naar een
gelijkwaardige behandeling van alle betrokkenen, waarbij rekening wordt gehouden met
belangen die de verschillende betrokken nastreven met de samenwerking binnen het
Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming.

(b) Nauwe betrokkenheid. Partijen streven binnen het samenwerkingsverband naar een
nauwe betrokkenheid van de Taskforce en de Kennisambassadeur bij het voorbereiden
van specifieke projecten, als bedoeld in artikel 4.1 (Projecten) en artikel 5.2 (Nieuwe
Projecten) van deze Overeen komst.
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(c) Open samenwerking: andere Partijen uit de Gouden Driehoek kunnen zich aansluiten
bij het samenwerkingsverband.

(d) Project-overstijgend Ieren. Partijen streven binnen het samenwerkingsverband naar
continuïteit van kennisontwikkeling en de toepassing van kennis en ervaring bij het
voorbereiden van alle dijkversterkingsprojecten uit het HWBP. Gelet op de lange
doorlooptijden van fundamenteel onderzoek, onderschrijven Partijen het belang van
kennisinstellingen om vroegtijdig betrokken te taken bij projecten. Dit mede in verband
met de mogelijkheden voor het uitvoeren van langdurige onderzoeksprojecten.

(e) Transparantie. Partijen streven binnen het samenwerkingsverband naar maximale
transparantie. Alle Adviseringsverzoeken, Plannen van Aanpak en Adviezen die uit
hoofde van deze Overeenkomst worden opgesteld, kunnen onderling binnen het
samenwerkingsverband worden gedeeld. Buiten het samenwerkingsverband streven
Partijen naar een zorgvuldige informatieverspreiding.

(f) Civiele Techniek is een toegepaste wetenschap, waarbij theoretische kennis een
praktische betekenis krijgt indien deze is omgezet naar praktische toepasbare techniek.
De civiele techniek is geen afbakening en hier als voorbeeld genoemd. Het geldt voor alle
disciplines die nodig zijn voor hoogwaterbescherming. Dit vraagt een integrale
benadering, waarin alle actoren hun rol optimaal kunnen spelen.

4 Projecten

4.1 Partijen zullen binnen het Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming advies geven
omtrent de voorbereiding van specifieke projecten. In het addendum zijn de eerste vijf projecten
verder toegelicht. Voor ieder project wordt gezocht naar de meest geschikte aanpak die
bijdraagt aan de gezamenlijke doelstelling (1.3). Ieder jaar wordt een bijeenkomst gehouden
met partijen om nieuwe projecten te selecteren (zie 5).

5 Nieuwe Projecten

5.1 Partijen spannen zich in om tenminste één keer per jaar nieuwe projecten te identificeren die
geschikt zijn om te worden opgenomen in het Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming.
Partijen beoordelen daarbij met name of een nieuw project kan bijdragen aan het behalen van
de doelstellingen van het Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming en past binnen de
belangen van de verschillende betrokkenen.

5.2 Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen om een nieuw project op te nemen in het
Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming. De bepalingen van deze Overeenkomst zijn
vanaf dat moment van toepassing op het desbetreffende nieuwe project.

5.3 Partijen dienen de Programmadirectie, de Taskforce en de Kennisambassadeur schriftelijk op
de hoogte te brengen van een besluit als bedoeld in artikel 5.2 (Nieuwe Projecten) van deze
Overeenkomst.

6 Periodiek Overleg

6.1 Het Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming wordt ingevuld door de
Programmadirectie, de Taskforce en de Kennisambassadeur. Daartoe komen de vaste
vertegenwoordigers van de Programmadirectie, de Taskforce en de Kennisambassadeur om de
circa 6 weken in een ‘periodiek overleg’ bijeen om de voortgang van de verschillende projecten
te bespreken en kennis en ervaring met elkaar te delen (Periodiek Overleg). In dit overleg
zitten ook de kering beheerders uit de lopende projecten.

6.2 De volgende functionarissen zullen deelnemen aan het Periodiek Overleg:

(a) namens de Programmadirectie Hoogwaterbescherming: teammanager Kennis en
Innovatie;

(b) namens de Taskforce: voorzitter van de Taskforce Deltatechnologie; en
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(c) namens de kennisinstellingen: de Kennisambassadeur.

6.3 De vertegenwoordigers zullen er naar streven om de besluitvorming binnen het
Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming in goed overleg, gericht op het verkrijgen van
consensus, te laten plaatsvinden. Discussieonderwerpen kunnen worden besproken in het
Voortgangsoverleg, in overeenstemming met artikel 7.2 (Voortgangsoverleg) van deze
Overeenkomst.

7 Voortgangsoverleg

7.1 Partijen monitoren het proces van de samenwerking tussen de Programmadirectie, de
Taskforce en de Kennisinstellingen binnen het Samenwerkingsverband
Hoogwaterbescherming. Partijen wijzen daartoe, als eerst verantwoordelijken, de volgende
functionarissen aan:

(a) namens de Stuurgroep: lid van de Stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma en
Voorzitter van de Commissie Waterkeringen van de Unie van Waterschappen; en

(b) namens de Topsector Water: voorzitter van het Kernteam Deltatechnologie; en

(c) eveneens namens de Topsector Water: de vertegenwoordiger van de kennisinstellingen.

7.2 Een ieder van de Programmadirectie, de Taskforce en de Kennisambassadeur kan een vraag
of een discussieonderwerp met betrekking tot de uitvoering van deze Overeenkomst ter
bespreking en beoordeling voorleggen aan de hierboven genoemde personen.

8 Plan van Samenwerking

8.1 De Programmadirectie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse programmering van de HWBP
projecten. In het periodiek overleg wordt bepaald welke projecten uit de jaarlijkse
programmering in aanmerking komen voor advies als bedoeld in artikel 4.1 (Projecten) of artikel
5.2 (Nieuwe Projecten) van deze Overeenkomst.

8.2 De Taskforce zal een Adviseringsverzoek doorsturen naar marktpartijen die zijn aangesloten bij
de Topsector Water. De Taskforce informeert de Programmadirectie en de Kennisambassadeur
omtrent de eventuele bereidheid van marktpartijen om deel te nemen aan de
adviseringswerkzaamheden. De marktpartijen zijn in een dergelijk geval zelf verantwoordelijk
om maatregelen te nemen die voorkomen dat het level playing held gedurende een daarop
volgende aanbestedingsprocedure kan worden verstoord.

8.3 De Kennisambassadeur zal een Adviseringsverzoek doorsturen naar kennisinstellingen die zijn
aangesloten bij de Topsector Water. De Kennisambassadeur informeert de Programmadirectie
en de Taskforce omtrent de eventuele bereidheid van kennisinstellingen om deel te nemen aan
de adviseringswerkzaamheden. De kennisinstellingen zijn in een dergelijk geval zelf
verantwoordelijk om maatregelen te nemen die voorkomen dat het level playing field gedurende
een aanbestedingsprocedure kan worden verstoord.

8.4 De Programmadirectie, de Taskforce en de Kennisambassadeur bespreken de eventuele
reacties van marktpartijen en kennisinstellingen tijdens het eerstvolgende Periodiek Overleg.
Het Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming zal zich inspannen om te komen tot een
‘plan van samenwerking’ op basis waarvan invulling kan worden gegeven aan het
Adviseringsverzoek (Plan van Samenwerking).

8.5 In het addendum staat een procesbeschrijving van de stappen die worden genomen voor het
geven van een advies voor ieder project.

9 Advies

9.1 Het Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming zal een Plan van Samenwerking uitvoeren
indien het bij het project betrokken Waterschap daartoe opdracht verleent. De
Programmadirectie, de Taskforce en de Kennisambassadeur stemmen de planning van de
advieswerkzaamheden onderling af in het Periodiek Overleg.
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9.2 De Programmadirectie, de Taskforce en de Kennisambassadeur leggen de uitkomsten van de
adviseringswerkzaamheden vast in een schriftelijk advies aan het bij het project betrokken
Waterschap. Het schriftelijk advies zal worden opgesteld met inachtneming van de
uitgangspunten die aan de samenwerking ten grondslag liggen en zijn beschreven in artikel 3.1
(Uitgangspunten van de Samenwerking) van deze Overeenkomst (Advies).

9.3 Partijen erkennen dat een Advies met name voorziet in project specifieke uitgangspunten over
de voorbereiding en aanbesteding van een individueel project. Het Advies zal echter ook een
inventarisatie bevatten van de kennisvragen die voor Partijen van belang kunnen zijn bij de
advisering omtrent het uitvoeren van lopende en toekomstige projecten. De
Kennisambassadeur is de eerst verantwoordelijke voor het inventariseren van dergelijke
kennisvragen en voor het nader vormgeven van het project-overstijgend leren.

10 Projectoverstijgend Ieren

10.1 Het projectoverstijgend leren richt zich op thema’s die van belang zijn bij het uitvoeren van
verschillende dijkversterkingsprojecten en / of die kunnen bijdragen aan het verder
optimaliseren van het HWBP. Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen van een
projectoverstijgende aanpak van kunstwerken of het ontwikkelen van een life cycle
management benadering voor het uitvoeren van dijkversterkingsprojecten.

10.2 Partijen gebruiken de projecten van HWBP om thema’s voor het projectoverstijgend leren te
onderkennen, en te waarderen op belang en haalbaarheid. Op basis van de Adviezen nemen
Partijen kennis van de mogelijkheden voor projectoverstijgend leren. Deze Adviezen wegen
mee bij de selectie van nieuwe projecten (al dan niet in de vorm van projectoverstijgende
verkenningen), in overeenstemming met artikel 5.2 (Nieuwe Projecten) van deze
Overeenkomst.

10.3 Partijen bevorderen de inhoud van het project overstijgend leren vanuit hun eigen werkgebied:

(a) De Kennisambassadeur bevordert dat de uitkomsten van voor de Projecten relevant
onderzoek worden gedeeld met Partijen en worden gebruikt in de
adviseringswerkzaamheden van het Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming.

(b) De Taskforce bevordert dat de best practices, kennisleemten en kennisvragen, die in de
projecten relevant blijken, worden samengevat en gebruikt bij de agendering van
onderzoek en ontwikkeling.

(c) De Programmadirectie bevordert dat kennisvragen die van belang zijn voor de omvang
van de opgave of de programmering worden geagendeerd op de relevante
kennisagenda’s van de overheid (Rijkswaterstaat-WVL, STOWA).

10.4 Projectoverstijgend leren wordt zowel binnen als buiten het HWBP georganiseerd. Binnen het
HWBP in de vorm van projectoverstijgende verkenningen en innovaties die in opeenvolgende
projecten worden uitgetest en verbeterd. Buiten het HWBP door het agenderen in de
onderzoeks-, innovatie-, en opleidingsprogramma’s. Partijen bevorderen het gebruikmaken van
de mogelijkheden hiervoor:

(a) In de huidige financieringsregeling van het HWBP. De regeling biedt ruimte om
praktijkonderzoeken 100% te financieren vanuit de dijkrekening, zodat de
keringbeheerder in project a kosten mag maken voor praktijkproeven die worden
terugverdiend in toekomstige projecten b en c.

(b) Door het voorstellen van projectoverstijgende verkenningen die van belang zijn voor het
uitvoeren van verschillende dijkversterkingsprojecten in HWBP (zie ook 10.2).

(c) Door actieve bijdrage aan de vraagarticulatie van de onderzoeksprogrammering (bv
Water en Klimaat), in overleg met de (programmacommissie van) TKI Deltatechnologie.

(d) Door het gezamenlijk bepalen van activiteiten in lopende ontwikkeling- en
innovatieprogramma’s van Rijkswaterstaat en STOWA.

(e) Door het opzetten en inrichten van een zg. Blue Office. Dit is bedoeld als kraamkamer
voor het vakgebied voor promovendi en studenten waarin opleiding, ontwikkeling en
praktijkervaring aan elkaar worden verbonden door hun onderzoek in concrete HWBP
projecten.
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[Ondertekening Partijen]

Stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma

H. Oosters
lid Stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma
voorzitter van de Commissie Waterkeringen van de Unie van Waterschappen

handtekening.
datum %.2ø t 5...
J.H. Dronkers
lid van de Stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma
directeur-generaal van Rijkswaterstaat

Topsector Water

handtekening: ...j
datum:...2- ..— ..

S. Kuks
vertegenwoordiger van de waterschappen binnen de Topsector Water
portefeuillehouder Innovatie van de Unie van Waterschappen

handtekening:

J.J. deWith
voorzitter van de Taskforce Deltatechnologie
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c
handtekening:

datum / 5

H. Huis in ‘t Veld
boegbeeld van de Topsector

handte ken

datum

H. Postma
voorzitter van de van Waterbouwers

M. Verhagen
voorzitter van Bouwend Nederland

Kennisinstellingen

handtekening

datum

F. den Heijer
kennisambassadeur voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma
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M. Smits
vertegenwoordiger van de kennisinstellingen binnen Topsector Water

Brancheorganisaties

datum

J.M. van den Elzen
voorzitter van NLingenieurs



Bij lagen:

1. Addendum

2. Protocol tussen Taskforce en brancheorganisaties
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Kennis-
ambassadeur 

Kennisinstelli
ngen 

Programmadirectie 
HWBP 

Waterbeheerders 

Taskforce 
Δtechnologie 
Bedrijven 

ADDENDUM bij Samenwerkingsovereenkomst Hoogwaterbescherming  

Dit addendum is een leidraad voor de Partijen binnen het Samenwerkingsverband 
Hoogwaterbescherming om tot een concrete en gedragen aanpak te komen voor de te adviseren 
projecten en POV's (project overstijgende verkenningen) van de betreffende keringbeheerders 
(Waterschap of Rijkswaterstaat). 

1) Het Topsectorenbeleid beoogt het vernieuwen van het bouwproces door samenwerking in de 
Gouden Driehoek op basis van vertrouwen en transparante houding van overheid, 
onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven.  

 
2) Belangrijke uitgangspunten bij vernieuwing en innovatie zijn vakmanschap, vertrouwen en 

verbinden. Het verbinden is een belangrijke doelstelling om de slagkracht van het bedrijfsleven,  
de kennisinstellingen en de overheid te vergroten. 

 
3) De Taskforce Deltatechnologie (TFDT) en de Kennisinstellingen spelen hierin een proactieve rol, 

zodat hun inbreng in het hele traject vanaf het vaststellen van de kennisvragen tot de 
doorvertaling naar toepasbare en geaccepteerde techniek is geborgd. Daarbij kan flexibel worden 
geput uit een grote pool van experts. Door dit dicht bij het Programmabureau te organiseren, 
kunnen enerzijds de juiste onderwerpen en issues sneller worden benoemd en anderzijds kunnen 
deze ook sneller naar bruikbare resultaten worden gebracht.  Het aantal werksessies dat nodig is 
om tot een gezamenlijk advies te komen valt onder de samenwerkingsovereenkomst. Bij de 
adviezen hebben de TFDT en de kennisambassadeur een trekkende rol. Zij betrekken andere 
partijen binnen het Samenwerkingsverband bij de uitwerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4) Het Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming gebruikt het gezamenlijk gedragen mission 
statement:  

Het Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming levert een bijdrage aan maximale waarde 
creatie en tegelijkertijd het beperken van de maatschappelijke kosten, door in te zetten op 
onderling vertrouwen en toegang tot kennis en expertise voor de HWBP-projecten, waarbij 
tevens ruimte wordt geboden voor het toepassen van kennis en innovaties en een zo vroeg 
mogelijke marktbenadering. Het samenwerkingsverband streeft naar een op kosten efficiency 
gericht programma met lerend vermogen. 

  
5) De focus op concrete projecten en op de Projectoverstijgende Verkenningen (POV) is essentieel 

om noodzakelijke veranderingen voor het HWBP te bewerkstellingen. Daartoe organiseert het 
Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming met ingang van 2015 jaarlijks een bijeenkomst 
waarin vragen worden geïnventariseerd en projecten gedefinieerd waarover dat jaar zal worden 
geadviseerd. Samen met de programmadirectie formuleren de waterkeringbeheerders 
(probleemeigenaren) de vraagstelling waarover de TFDT en/of kennisinstellingen gaan adviseren.  
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6) Het Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming zal ter voorbereiding op het jaarlijkse 
voortgangsoverleg, na de consultatieronde op een aantal projecten, een evaluatie uitvoeren op de 
behaalde meerwaarde. Tevens worden ook trends in beeld gebracht die het bereiken van de 
maatschappelijke doelstellingen van het programma bedreigen, en welke kansen in het 
programma kunnen worden benut. 
 

7) Projecten  
 

Voor 2014 zijn de onderstaande projecten geselecteerd, die in 2015 doorlopen: 

(a) Projectoverstijgende verkenning Piping (bestuurlijk trekker Waterschap Rivierenland, 
ambtelijk trekker Waterschap Groot Salland) 

Op veel plaatsen zijn in Nederland dijkvakken op grond van piping afgekeurd. Piping is 
met veel onzekerheden omgeven. Aanvullend onderzoek naar de omvang van het 
probleem is daarom noodzakelijk. De projectoverstijgende verkenning geeft daaraan 
invulling en heeft ook als doel om tot innovatieve en doelmatige oplossingen te komen. 
Bij de projectoverstijgende verkenning Piping zijn de volgende keringbeheerders 
betrokken: de Waterschappen Rivierenland, Groot Salland, Rijn en IJssel, Vallei en 
Veluwe, Scheldestromen, de Hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden, Amstel, 
Gooi en Vecht, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard en het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. Ook wordt samengewerkt met kennisinstellingen en 
marktpartijen. Daarnaast is samenwerking op het gebied van kennis en ervaring met 
piping tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat voorzien. 

 
(b) Projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken (bestuurlijk trekker Wetterskip 

Fryslân, ambtelijk trekker Waterschap Noorderzijlvest) 

In het kader van de Derde Toetsing zijn alle dijken langs de Waddenzee beoordeeld. 
Circa 106 km waterkering is daarbij afgekeurd. In Fryslân zijn het vooral dijkbekledingen 
van steen, asfalt en gras die onvoldoende sterk beoordeeld zijn. In Groningen zijn dijken 
afgekeurd op macrostabiliteit binnenwaarts, dijkhoogte en bekledingen. Verder voldoen 
acht kunstwerken niet aan de norm.  
De drie waterschappen Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aas werken samen in een 
projectteam. Het doel van deze projectoverstijgende verkenning is om projectoverstijgend 
onderzoek uit te (laten) voeren naar oplossingsrichtingen die leiden tot het sneller, beter 
en goedkoper uitvoeren van de dijkversterkingen binnen dijkring 6 en binnen 
vergelijkbare dijktrajecten elders in Nederland. Hierin wordt onder andere voortgebouwd 
op de resultaten van Deltaprogramma. Het resultaat is de selectie van een aantal 
kansrijke, bestuurlijk gedragen oplossingsrichtingen en een advies over de wijze waarop 
deze in de individuele projectverkenningen worden meegenomen. 

 
(c) Project Delfzijl-Eemshaven (Waterschap Noorderzijlvest) 

Ten gevolge van de zetting van de bodem door de winning van aardgas is er een extra 
probleem met als gevolg dat er door het Waterschap Noorderzijlvest is besloten in 2015-
2017 11 kilometer dijk tussen Delfzijl en Eemshaven te versterken. 

 
(d) Project Gorinchem-Waardenburg (Waterschap Rivierenland, NB: de projecten Vuuren-

Haaften en Waardenburg-Oppijnen zijn onlangs samengevoegd) 

Het uitgangspunt is dat er voor een voorkeursalternatief naar de markt wordt gegaan. De 
discussie gaat ook over de beperking van de transactiekosten in relatie tot de 
aanbestedingsvorm en passend basispakket. 

Het Waterschap heeft een basispakket van (beperkte) omvang nodig om het technisch 
probleem en de oplossing te doordenken. Daarnaast heeft de markt een passend 
basispakket nodig. Het is echter ook belangrijk dat de vernieuwende aanpak van het 
waterschap t.a.v. de projecten Kinderdijk Schoonhovenseveer (KIS) en 
Schoonhovenseveer- Langerak (SLA) worden geëvalueerd en worden meegenomen in 
een nieuwe aanpak. 
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(e) Project Zwolle (Waterschap Groot Salland) 

Van de kering aan de oostelijke oever van het Zwolle- IJsselkanaal voldoet 8,2 kilometer 
niet aan de eisen voor de hoogte, buitenwaartse stabiliteit en grasbekleding. Het project 
Zwolle bestaat uit twee deelprojecten, waaronder twee dijktracés langs het Zwolle- 
IJsselkanaal en het Zwarte Water, tussen de Spooldersluis. Het projectgebied bestaat in 
feite uit twee verschillende delen. Aan de noordzijde ligt een dunbevolkt Natura 2000-
gebied, gekenmerkt door weilanden en water, aan de zuidzijde ligt de woonwijk 
Holtenbroek en het industrieterrein Voorst. Belangrijke actoren aan de noordkant zijn 
natuurbeheerders, sportvissers, agrariërs en bewoners. Aan de zuidkant bestaan de 
actoren uit verschillende bedrijven. Voor het gehele gebied geldt dat gemeente Zwolle, 
Rijkswaterstaat en provincie Overijssel belangrijke spelers zijn. 

 
Zie voor meer achtergrondinformatie de projectenboeken 2014 en 2015, te downloaden via 
www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl  
 

8) Generieke adviezen 
 
Jaarlijks consulteert de programmadirectie HWBP de Taskforce Deltatechnologie en 
kennisambassadeur over het voortrollende programma en de nieuwe projecten die de komende 6 
jaar gaan starten. In deze consultatie worden de Taskforce Deltatechnologie en 
Kennisambassadeur gevraagd adviezen te geven aan de programmadirectie en de stuurgroep 
HWBP voor verder optimalisatie van het programma. Bij deze adviezen krijgt de TFDT of de 
Kennisambassadeur een trekkende rol en betrekt de andere partijen van het 
Samenwerkingsverband bij de uitwerking. 

a) Bij het ter consultatie gaan van het programma 2015-2020 is de Taskforce Deltatechnologie 
(TFDT) op 26 februari 2014 gevraagd om advies te geven over: 

(a) Aanpak Kunstwerken – De TFDT heeft dit advies inmiddels gegeven (zie ook brief van E. 
Kraaij een de TFDT d.d. 16 juli 2014) 

(b) Procesversnelling totale opgave 
(c) Marktbenadering  
 
Zie verder brief van programmadirectie HWBP aan de Taskforce Deltatechnologie (26 februari 
2014, kenmerk 2014/ 576) 
 

b) De Kennisambassadeur is in 2014 gevraagd om advies te geven over: 

a. Projectoverstijgend leren 
 

Zie verder brief van programmadirectie HWBP aan Kennisambassadeur (26 februari 2014, 
kenmerk 2014/ 571) 
 

9) Overzicht betrokken instituties bij partijen met daarbij vermeld de contactpersonen (zie bijlage). 
 
 

 
 

http://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/


Contactpersonen van betrokken partijen samenwerkingsovereenkomst Hoogwaterbescherming 

 

Lopende projecten  Contactpersonen E-mail 
POV Piping Chris Griffioen cgriffioen@wgs.nl  
POV Waddenzee Ate Wijnstra a.r.wijnstra@noorderzijlvest.nl  
Delfzijl-Eemshaven Ate Wijnstra a.r.wijnstra@noorderzijlvest.nl  
Project Gorinchem-
Waardenburg 

Frans van den Berg f.vanden.berg@wsrl.nl  

Project Zwolle Pieter Kroes pkroes@wgs.nl  
 

Kennisinstellingen Contactpersonen E-mail 
Alterra Tim van Hattum tim.vanhattum@wur.nl 
Deltares Jan Aart van Twillert JanAart.vanTwillert@deltares.nl 
IHE Dano Roelvink d.roelvink@unesco-ihe.org 
IMARES Martin Baptist martin.baptist@wur.nl 
KNMI Koos Verbeek verbeek@knmi.nl 
NIOZ & RU Groningen Tjeerd Bouma Tjeerd.Bouma@nioz.nl 
PBL Ron Franken Ron.Franken@pbl.nl 
RU Toine Smits A.smits@science.ru.nl 
STOWA Ludolph Wentholt wentholt@stowa.nl 
TNO Jos Wessels jos.wessels@tno.nl 
TU Delft Matthijs Kok matthijs.kok@Tudelft.nl 
U Twente Jord Warmink j.j.warmink@utwente.nl 
U Utrecht Hans Middelkoop h.middelkoop@geo.uu.nl 
VU & UvA Hans de Moel hans.de.moel@vu.nl 
WUR Jantsje van Loon jantsje.vanloon@wur.nl 
 

Programmadirectie 
HWBP 

Contactpersonen E-mail 

Teammanager  
Kennis en Innovatie 

Arend Nagel arend.nagel@rws.nl  

Adviseur 
Marktbenadering 

Hans van Haren hans.van.haren@hoogwaterbescherming.nl 

Programmabegeleider 
POV Piping en Zwolle 

Jaap Schotkamp jaap.schotkamp@hoogwaterbescherming.nl  

Programmabegeleider 
POV Waddenzee en 
Delfzijl-Eemshaven 

Hannah Ietswaart hannah.ietswaart@hoogwaterbescherming.nl  

Programmabegeleider 
Gorinchem-Waardenburg 

Erik Jan Houwing erikjan.houwing@hoogwaterbescherming.nl  

 

Branche organisaties E-mail 
Vereniging van Waterbouwers info@waterbouwers.nl 
NL Ingenieurs info@NLingenieurs.nl 
Bouwend Nederland info@bouwendnederland.nl 
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Van Datum  
TFDT 28 november 2014     
 
 

Protocol transparantie advisering Taskforce 
Deltatechnologie 

 
Inleiding 
Om bij te dragen aan een effectieve deltatechnologie heeft het bedrijfsleven binnen 
Bouwend Nederland, NLingenieurs en Vereniging voor Waterbouwers hun krachten 
gebundeld in de Taskforce Deltatechnologie (TFDT). De TFDT zorgt voor toegang tot de 
kennis en expertise van het bedrijfsleven met de focus op projecten. De TFDT levert een 
bijdrage aan het beperken van de maatschappelijke kosten door in te zetten op een 
kosteneffectief aanbestedingstraject, beperking van overhead, waardecreatie en ruimte 
voor innovatie. Dit doet zij door in te zetten op een vroegtijdige marktbenadering waarbij 
de markt ruimte krijgt tot maximale doelrealisatie. De voorwaarde voor succes is een goede 
functionele uitvraag en expertise bij zowel opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit betekent 
maatwerk per project. Focus op concrete projecten is essentieel om de noodzakelijke 
veranderingen (sneller, beter en goedkoper) te bewerkstellingen. De TFDT zal in samenspel 

met overheidsopdrachtgevers en kennisinstellingen per project een advies opstellen.   

In deze adviserende rol is de TFDT betrokken bij de voortrajecten van aanbestedingen van 
projecten.  Om belangenverstrengeling en voorkennis (en de schijn daarvan) te voorkomen 
wil de TFDT open en actief transparant handelen. Omdat de TFDT veel waarde hecht aan 
de integriteit van zijn handelen en adviezen is dit protocol opgesteld om de integriteit en 
onafhankelijkheid te borgen. 
 
Doel  
Gezien de adviserende rol van de TFDT in voortrajecten van aanbestedingen van werken is 
het van belang de grens af te bakenen tot waar de betrokkenheid van de TFDT strekt. 
Daardoor wordt ook extern inzicht gegeven in de betrokkenheid van de TFDT waardoor 
schijn van belangenverstrengeling en voorkennis wordt voorkomen. Daarnaast geeft het 
vastleggen van de werkwijze van de Taskforce voor nieuwe leden in de adviesteams aan 
waar zij aan gehouden zijn in de advisering. Verder bakent dit protocol ook duidelijk de 
grenzen van de TFDT af richting de aanbestedende dienst voor wie het advies opgesteld 
wordt. Bepalend voor de kaders waarbinnen de TFDT adviseert is dat een level playing field 
tijdens aanbesteding geborgd moet zijn.  

 
Samenstelling TFDT 
De TFDT bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en een adviesteam, bestaande uit leden 
van de verschillende branche organisaties. Afhankelijk van de adviesvraag die aan TFDT 
wordt voorgelegd, wordt het adviesteam samengesteld uit personen die voor het specifieke 
onderwerp van de adviesaanvraag de beste bijdrage kunnen leveren.  
 
Protocol 
Bovenstaande werkwijze is in een aantal punten samen te vatten, waaraan het adviesteam 
van de TFDT zich conformeert en waar door de onafhankelijke voorzitter op wordt toegezien: 
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Het adviesteam van de TFDT: 

• adviseert niet aan aanbestedende diensten indien dit tot voorkennis of 

belangenverstrengeling leidt. 

� krijgt voor de advisering niet-vertrouwelijke informatie van de aanbestedende dienst. 

� neemt alleen vertrouwelijke informatie aan indien de aanbestedende dienst vooraf 

bevestigt dat deze informatie tijdig openbaar gemaakt wordt.  

� is nooit betrokken bij de beoordeling van de inschrijvingen en heeft nooit inzage in de 

raming en/of financiële modellen. 

� maakt alle adviezen openbaar en verspreidt deze via de brancheverenigingen.  

� legt voor advisering dit protocol aan de betreffende aanbestedende dienst voor.   
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	5) De focus op concrete projecten en op de Projectoverstijgende Verkenningen (POV) is essentieel om noodzakelijke veranderingen voor het HWBP te bewerkstellingen. Daartoe organiseert het Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming met ingang van 2015 ja...
	6) Het Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming zal ter voorbereiding op het jaarlijkse voortgangsoverleg, na de consultatieronde op een aantal projecten, een evaluatie uitvoeren op de behaalde meerwaarde. Tevens worden ook trends in beeld gebracht d...
	7) Projecten
	Voor 2014 zijn de onderstaande projecten geselecteerd, die in 2015 doorlopen:
	(a) Projectoverstijgende verkenning Piping (bestuurlijk trekker Waterschap Rivierenland, ambtelijk trekker Waterschap Groot Salland)
	Op veel plaatsen zijn in Nederland dijkvakken op grond van piping afgekeurd. Piping is met veel onzekerheden omgeven. Aanvullend onderzoek naar de omvang van het probleem is daarom noodzakelijk. De projectoverstijgende verkenning geeft daaraan invulli...
	(b) Projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken (bestuurlijk trekker Wetterskip Fryslân, ambtelijk trekker Waterschap Noorderzijlvest)
	(c) Project Delfzijl-Eemshaven (Waterschap Noorderzijlvest)
	Ten gevolge van de zetting van de bodem door de winning van aardgas is er een extra probleem met als gevolg dat er door het Waterschap Noorderzijlvest is besloten in 2015-2017 11 kilometer dijk tussen Delfzijl en Eemshaven te versterken.

	(d) Project Gorinchem-Waardenburg (Waterschap Rivierenland, NB: de projecten Vuuren-Haaften en Waardenburg-Oppijnen zijn onlangs samengevoegd)
	(e) Project Zwolle (Waterschap Groot Salland)
	Van de kering aan de oostelijke oever van het Zwolle- IJsselkanaal voldoet 8,2 kilometer niet aan de eisen voor de hoogte, buitenwaartse stabiliteit en grasbekleding. Het project Zwolle bestaat uit twee deelprojecten, waaronder twee dijktracés langs h...
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	8) Generieke adviezen  Jaarlijks consulteert de programmadirectie HWBP de Taskforce Deltatechnologie en kennisambassadeur over het voortrollende programma en de nieuwe projecten die de komende 6 jaar gaan starten. In deze consultatie worden de Taskfor...
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