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1. Terugblik

Aangevuld met de meer recente projecten: 

1. GOWA: 

Verkenning-, planuitwerking- en realisatie, 

I-dienst en realisatie in Alliantiecontract

2. WOS: 

Planuitwerking- en realisatiefase, 

Afzonder I dienst in verkenningsfase

Ontwerpteamcontract planfase i.c.m UAV-gc contract realisatiefase 



1. Terugblik 

Bron: Evaluatie programmabeheersing Ruimte voor de Rivier; 2018



1.  Terugblik

Conclusie evaluatie projecten: 

1. Het toepassen van D&C en PD&C contracten kan er daadwerkelijk voor zorgen dat 
een versnelling in de projecten wordt gerealiseerd (bijv. SLA). 

2. Benutten kennis en organiserend vermogen uitvoerende markt (= aannemer) zodra 
definitieve scope vast staat levert sneller een beter ontwerp op en stimuleert 
innovatie. 

3. Samenwerken (ontwerp- of bouwteam) met realisatie partner en I-bureau heeft de 
voorkeur boven 2 separate uitbestedingen. 



2. Waar staan we nu? 

Opgave HWBP en WSRL:
• HWBP 2050: 1.400-1.900 km dijk versterkt;

• WSRL 2050: 440 km dijk met 10-15 km dijk p/j;

• Geen vertraging in tempo zodat we programmadoel behalen

Trends en ontwikkelingen: 
• Toename innovatieve marktbenadering en contractering:  om slimme, gedragen oplossingen te realiseren en de 

doelstelling van het HWBP te behalen [SLA, Markermeerdijken, GOWA, WOS Stadsdijken Zwolle].

• De samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer versterkt en vraagt nu om stevige verbreding en 
verdieping : Meer en breder toepassen van  betere samenwerking met de markt is nodig om programmadoelen 
te behalen. Een goede en vroegtijdige samenwerking is opportuun om dat dit leidt tot een betere beheersing 
van de risico’s en daarmee tot betere beheersing van het budget [Voortgangsrapportage Overheidsprojecten 
2016/2017, Ministerie Financiën]



1. Meerwaarde creëren op de projecten

2. Voorspelbare en beheersbare projecten

3. Invulling geven aan marktvisie

Model aanpak marktbenadering en contractering HWBP: meer duidelijkheid en uniformiteit 
aanpak projecten 

Aanpak:

1. Analyse Intern/Extern

2. Concept model + toetsing

3. Definitief model + toetsing + vaststelling.

4.  Implementatie model op projecten

3. Waar willen we naar toe? 
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