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28 mei 2013 

SSRS in Prestatiecontract onderhoud Twentekanalen en IJsseldelta 

Vraagstelling aan en voorlopig advies van Taskforce Deltatechnologie 

 

De hoofddoelstelling van het prestatiecontract is gericht op instandhouding van het areaal 

van het RWS-district. De Leerruimte SSRS verwoord in annex 17 voegt daar een zoekruimte 

voor innovatie-, duurzaamheids- en besparingskansen aan toe.  

 

Momenteel zijn in de Leerruimte geen EMVI-criteria opgenomen, maar gelden de criteria 

van het bestek. Wel bestaat het voornemen alleen net voor gunning een Plan van Aanpak te 

verlangen van de meest voordelige inschrijver. De gunning kan hiermee wel worden 

vertraagd maar niet gewijzigd, zodat niet zeker wordt gesteld dat op het punt van innovatie 

en duurzaamheid de juiste aannemer is geselecteerd. 

 

Volgens de Taskforce kan met of zonder verdaging van de inschrijfdatum een extra EMVI-

criterium worden toegevoegd op  de eerstvolgende Inlichtingen op 2 juni 2013, waarmee de 

Leerruimte optimale inhoud kan verkrijgen. Voor de aanpassing van de criteria, mits 

transparant, bestaat tot inschrijvingsdatum de juridische mogelijkheid, terwijl er een balans 

moet zijn tussen beschikbare tijd tot inschrijving en de van de inschrijver verwachtte 

inspanning bij de inschrijving. Hoofdvoorwaarde lijkt te zijn dat Rijkswaterstaat EMVI-budget 

ter beschikking wil stellen voor de mate van toepassing van SSRS-doelstellingen in het 

prestatiecontract. 

 

Rijkswaterstaat heeft aan de Taskforce gevraagd ideeën uit de sector aan te dragen 

- voor de vorm van aanbesteding met medeneming van selectieaspecten rond de 

Leerruimte (criteria, weging, selectie) 

- voor de invulling van de Leerruimte in de looptijd van het prestatiecontract 

(spelregels) 

- voor risicoverdeling in de looptijd van het prestatiecontract (samenwerking en 

vertrouwen). 

 

Hoe zouden we bovenstaande kunnen realiseren? 

De inschrijvers vragen om een plan van aanpak in te dienen m.b.t. de Leerruimte SSRS als 

onderdeel van de offerte m.b.t. het prestatiecontract en toepassen van emvi-criteria m.b.t. 

dit “Plan van Aanpak Leerruimte” in de aanbestedingsfase, in plaats van na gunning. Zo kan 

vooraf het commitment en creativiteit van de inschrijvers worden vastgesteld en zal de 

meest innovatieve inschrijver zich kunnen onderscheiden.  

Mogelijke beoordelingscriteria m.b.t. het  “Plan van Aanpak Leerteam RWS SSRS” zijn: 

• Het % van de contractwaarde dat de inschrijver bereid is beschikbaar te stellen als 

experimenteerruimte; 

• Het % contractwaarde dat de inschrijver van plan is in de experimenteerruimte te 

investeren; 

• De verhouding tussen zelf experimenteren en de mate waarin de inschrijver de 

experimenteerruimte open stelt voor collega marktpartijen (derden); 

• De ideeën om marktpartijen te betrekken bij de experimenteerruimte; 

• Hoe de inschrijver omgaat met het intellectuele eigendom van de uitkomsten van de 

experimenten; 

• Hoe gaat inschrijver de beschikbare bijdrage van de opdrachtgever (?2,5 % van de 

contractwaarde?) investeren? 

• Interviews sleutelfiguren. 
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Om een goede balans te brengen tussen prijs en kwaliteit wordt het toepassen van een 

prijs/kwaliteitverhouding in de beoordeling van de aanbiedingen aanbevolen. Als voorbeeld 

kan de toegepaste systematiek bij de aanbesteding van het project Kustwerk Katwijk dienen. 

Maximaal 500 punten voor prijs en maximaal 500 punten voor kwaliteit, waarbij tevens 

naarmate de prijs verder daalt de invloed van de kwaliteit stijgt 

 

Bron: Kustwerk Katwijk. 

 

 

Incentive voor de inschrijver: Indien de experimenteerruimte voldoende besparingen 

oplevert dan volgt een verlenging van het contract voor X jaar voor een prijs die hoort bij de 

innovatieve werkmethode.  
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Kwartiermaker Taskforce Deltatechnologie 

 


