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Inleiding 

Door het ontwikkelen van het project Marker Wadden wil Natuurmonumenten met haar 

projectpartners het Markermeer weer tot bloei brengen, voor de natuur én voor de mensen. Het 

project is gericht op een dubbeldoelstelling: het creëren van een weergaloos vogelparadijs en een 

toekomstbestendig Markermeer. [zie ref. 3] 

De uitvoeringsalliantie Marker Wadden (bestaande uit Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat) 

(verder genoemd opdrachtgever) wenst maximale doelrealisatie (areaal) en kwaliteit (biotoop). Om 

dit te bereiken is een optimale samenwerking en inzet van de kennis en kunde van opdrachtgever en 

opdrachtnemer benodigd. In het project Marker Wadden zitten innovatieve componenten. Het is de 

wens van de opdrachtgever om deze bij  “learning by doing” in het project te testen. Daarom is het 

noodzakelijk om ruimte voor de markt te creëren zodat die met experimentele ideeën en concepten 

[3] gaat komen. 

Opdrachtgever is zich aan het voorbereiden op de marktbenadering voor de eerste fase van Marker 

Wadden en wenst hierbij optimaal rendement, snelheid en flexibiliteit [8]. Door de Topsector 

Water/Kernteam Deltatechnologie is de Taskforce Deltatechnologie (TFDT) gevraagd om te 

adviseren over een snelle en efficiënte marktbenadering en contractvorm. Natuurmonumenten 

heeft als hamvraag: Welke marktbenadering is optimaal voor de Marker Wadden en wat is hierbij de 

best passende contract‐ en aanbestedingsvorm? 

Het project Marker Wadden heeft een aantal kenmerken en bijzonderheden:  

 Het project heeft een dubbele doelstelling:  

 Creëren van een vogelparadijs in de vorm van eilanden  

 Creëren van een toekomstbestendig ecosysteem van het open water 

 De dubbele doelstelling vereist de aanpak van het slib 

 Natuurmonumenten is initiator, medeopdrachtgever, expert en beheerder  

 Rijkswaterstaat is medeopdrachtgever en aanbestedende dienst, expert inzake aanbestedingen 

 De (ruimte voor) technische innovaties is een belangrijke dimensie van het project 

Stand van zaken 

De eerste resultaten zijn er al: er is groot bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak; de Ruimtelijke 

Ordening (RO) procedures zijn in gang gezet (bestemmingsplan, MER); en het eerste geld is 

beschikbaar. Inclusief aanvullende financiering, kan de eerste fase van de Marker Wadden worden 

gerealiseerd. Die kan tevens dienen als vliegwielfunctie voor de resterende eilanden. 

De huidige stand van zaken treft u aan op pagina 9 

Mission statement TFDT  

De TFDT zorgt ervoor de kennis en expertise van het bedrijfsleven te ontsluiten voor het project 

Marker Wadden. Daarmee wil zij bijdragen aan het vertrouwen tussen opdrachtgever en het 

bedrijfsleven.  Bovendien zal zij er op letten om de maatschappelijke kosten te beperken. Dit 

gebeurt door een kosteneffectief aanbestedingstraject, beperking van overheadkosten, 

waardecreatie en innovaties.  
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Ook adviseert zij de opdrachtgever de juiste prikkels bij de markt te leggen om het beoogde 

resultaat te behalen.  Hierdoor levert zij een concrete bijdrage aan het creëren van een groot 

vogelparadijs en een betere waterkwaliteit van het Markermeer. De Marker Wadden kan daarmee 

een internationale grote showcase voor Nederland worden [8].    

Gewenste biotoop staat centraal 

De aanbestedingsprocedure en contractvorm staan in dienst van de projectdoelen [11]. Hiervoor is 

essentieel dat de doelstellingen en randvoorwaarden van het project bestuurlijk vastgelegd zijn en 

eenduidig door de verschillende financierende partners wordt uitgedragen. Hierbij adviseert de TFDT 

te focussen op de gewenste biotoop, zowel onder als boven water, zoals omschreven door 

Natuurmonumenten. Met deze aanpak wordt in een optimale samenspraak zowel de expertise van 

de opdrachtgever benut met betrekking tot kennis van natuur, als de kunde van de markt in relatie 

tot doelrealisatie en bouwen met slib. 

Ruimte voor de markt en expertise van de opdrachtgever 

De inbreng van de expertise van de opdrachtgever is cruciaal. Zij kan de aanbieding op kwaliteit en 

kansrijkheid beoordelen en de voorstellen uit de markt op waarde schatten. Zoals de opdrachtgever 

zelf aangeeft, is het wenselijk om de markt voldoende ruimte te geven om de doelstellingen van 

Marker Wadden maximaal te kunnen realiseren.  

In het geval van Marker Wadden, waarbij de technische oplossingen nog ingevuld moeten worden, is 

ons advies om de planvorming en ruimtelijke ordeningsprocedures zo min mogelijk uit te werken. 

Uit de Notitie Reikwijdte en detailniveau [4] blijkt dat het zoekgebied (12.000 hectare) voldoende 

ruimte biedt en dat een potentiële technische oplossing relatief vergaand is uitgewerkt. TFDT 

adviseert om zich bij de aanbesteding te richten op de belangrijkste functionele doelstellingen. Hoe 

de aannemende partijen dit precies gaan realiseren is, binnen de randvoorwaarden, op dit moment 

van ondergeschikt belang.  

Dit is één van de geleerde lessen van de aanbesteding “Vier Maatregelen Nederrijn (4MNR)”, 
waarbij het voorkeursalternatief beperkend was in de creativiteit van de aanbestedende partijen 
[9]. De winnende partij had uiteindelijk optimalisatie gezocht in combinatie van de creativiteit in het 
vergunningstraject gekoppeld aan de keuze van de uitvoeringswijze (techniek en planning). 
Hierdoor is het project één jaar eerder en goedkoper opgeleverd van de oorspronkelijke raming en 
planning van de opdrachtgever.  
 
Een ander voorbeeld is het project “Realisatie Vispassages bij 3 Zeegemalen” van Waterschap 
Noorderzijlvest, waarbij ecologische meerwaarde is behaald door de vis centraal te stellen in de 
functionele uitvraag. Door een Best Value (BV) aanbesteding heeft de winnende partij een 
innovatieve vissluis aangedragen waarmee de oorspronkelijke ecologische doelstelling overtroffen 
is. [10] 
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Lef, vertrouwen en een contract 

De TFDT adviseert voor Marker Wadden een Plan, Design, Construct & Maintain (PDC&M) contract. 

Dit betekent dat project‐MER en vergunningenprocedures (P component) door de aannemende 

partij op basis van het winnend ontwerp en keuze van de uitvoeringstechnieken samen met de 

opdrachtgever doorlopen worden. Het voordeel hiervan is dat dit proces sneller, efficiënter en 

goedkoper is, zoals bleek in het eerder genoemde project 4MNR. De mogelijke onderhoudsopgave 

(M van PDC&M) hangt af van het plan dat de aannemende partijen ontwikkelen. De partijen worden 

uitgedaagd om een robuust ecologisch systeem te creëren met minimaal onderhoud. Daardoor blijft 

er maximale budgettaire ruimte voor de uitvoering. Aanbevolen wordt om de lange termijn systeem 

monitoring bij een onafhankelijke (kennis) partij neer te leggen, zodat deze kennis breed 

beschikbaar is. 

Voorgestelde werkwijze vereist lef, vertrouwen en een contract met een goed gedefinieerde 

opdracht en duidelijkheid over de risicoverdeling (aansprakelijkheid) tussen de verschillende partijen. 

Dit voorkomt misverstanden, uitstel en dus geldverspilling tijdens de realisatie. Ten aanzien van de 

risico’s adviseren wij om het risicomanagement volledig bij de opdrachtnemer te leggen omdat zij 

het beste zicht hebben op de planning en risico’s tijdig inzien. De risico’s leggen we neer bij de partij 

die ze het beste kan beheersen, conform het aanbod in het risico en kansendossier. Het risicodossier 

is transparant zodat alle partijen inzicht hierin hebben.  

TFDT adviseert om ruimte te geven aan de opdrachtnemer om een voorstel te doen voor 

samenwerking met de opdrachtgever, de organisatievorm en de verdeling van risico’s. De inhoud 

van het contract en het organisatiemodel staan nog niet vast aan het begin van de 

aanbestedingsfase: de oplossingsrichting wordt pas duidelijk tijdens de gunningsfase. De 

opdrachtgever kiest dan samen met de opdrachtnemer voor de contractvorm, gebaseerd op een 

gedegen projectanalyse en een heldere doelstelling [11]. 

Aanbiedende partijen leggen hun visie op de organisatiestructuur en verdeling van de 

aansprakelijkheid (via het risico‐ en kansendossier) neer en worden hier op beoordeeld. Uiteindelijk 

gaat de opdrachtgever het contract en de organisatiestructuur verder invullen na consultatierondes 

met de marktpartijen. De inhoud van het contract wordt definitief gemaakt bij de gunning. Dat 

gebeurt ook in de aanbesteding van het project “Rijnhaven”. De uiteindelijke inhoud van de 

overeenkomst zal afhangen van de aard van de activiteiten die inschrijvers gedurende het 

aanbestedingsproces in het gebied wensen te ontplooien [2]. Derhalve kan het concept gedurende 

de procedure worden bijgewerkt. Uiteindelijk ligt er voor inschrijving een definitief 

contractdocument waarop de geselecteerde inschrijvers hun aanbieding baseren. Hiermee kan de 

opdrachtgever genoeg sturing geven gedurende de gunningsfase, appels met appels vergelijken en 

grip blijven houden op het contract en het organisatiemodel.  
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Marktbenadering en aanbesteding 

Het doel is een snelle en efficiënte marktbenadering, waarbij ruimte aan de aannemende partijen 

wordt gegeven voor innovatie. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn:  

‐ Korte en transparante aanbestedingsprocedure; het winnende plan heeft maximale 

doelrealisatie zonder detailontwerp 

‐ Efficiënte aanbesteding door snelle trechtering van partnerkeuze  

‐ Dat de opdrachtgever specifieke informatie en expertise inbrengt om verantwoord het 

project aan te bieden en gunnen  

Dit wordt zowel in de “evaluatie aanbesteding 4MNR”, “monitor Nieuwe 
Marktbenadering/Vervlechting 2009” en de individuele gespreken tussen marktpartijen en 
NM benoemd als grote voordelen van een snelle, efficiënte marktbenadering. Als 
voorbeeld: “4MNR” is aanbesteed op basis van BVP, waarbij het aanbestedingstraject 
minder dan zes maanden heeft geduurd en de feitelijke inschrijving slechts 3,5 maanden. 
Het ontwerpen zelf en het doorlopen van de inhoudelijke planprocedures (e.g. project 
MER) gebeurden na gunning [7,9,11]. 
 

Aanbestedingsproces 

Uit de sessie op 15 augustus bleek dat de opdrachtgever een aanbesteding aan het plannen is, 

waarbij een eerste selectie gebeurt op basis van selectiecriteria en een visie document. Hierna zullen 

drie partijen geselecteerd worden waarmee een compacte dialoog gevoerd zal worden, resulterend 

in de gunning.  

De TFDT adviseert op grond van intensieve voorbereidingssessies met de opdrachtgever een 

aanbestedingsproces die bestaat uit een selectie‐ en gunningsfase, volgens onderstaand schema. In 

de selectiefase wordt getrechterd naar geschikte partijen op basis van technische en beroeps 

bekwaamheid en economische en financiële draagkracht. In de daaropvolgende gunningsfase wordt 

het aantal hectares gewenste biotoop, Scope, Risico‐ & Kansendossier en Planning van de 

deelnemende partijen beoordeeld op basis van vooropgestelde EMVI criteria. 

De algemene inlichtingronde is bedoeld om informatie aan de gegadigde partijen te geven, zodat zij 

verantwoord kunnen aanbieden. De individuele inlichtingrondes zijn voor de gegadigden om hun 

plan te toetsen aan de doelstelling/wensen van de opdrachtgever. Hierbij is de expertise van de 

opdrachtgever van belang om te zorgen dat er vertrouwelijk met de verschillende 

oplossingsrichtingen wordt omgegaan en dat alle gegadigden dezelfde informatie blijven krijgen. 

Gunning/EMVI criteria 

De TFDT adviseert (ook op basis van marktconsultatie [7]) om een beperkt aantal EMVI criteria op 

simpele en transparante wijze op top‐eis niveau te formuleren. Hierbij is de expertise van de 

opdrachtgever essentieel om eenduidig en duidelijk de doelstelling van het project uit te dragen en 

dit te kunnen vertalen naar EMVI criteria. 
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TFDT gaat niet in detail in op de EMVI criteria, een aanzet voor de belangrijkste thema’s wordt 

hieronder gegeven:  

‐ Aantal hectares gewenste bovenwater biotoop. Hierin is een aantal hectare vast en een deel 

experimenteel (“learning by doing”, vliegwielfunctie).  

‐ Aantal hectares gewenste onderwater biotoop. Hierin is een aantal hectare vast en een deel 

experimenteel. Hiermee wordt indirect in het projectgebied ook eisen gesteld aan de 

minimale waterkwaliteit en gradiënten in waterkwaliteit. 

‐ Scope met visie op de Doelstelling project, Waardecreatie, Wervingskracht en Organisatie  

‐ Risico‐ & Kansendossier inclusief beheersmaatregelen  

‐ Planning 

Voor het experimenteer gedeelte van de hectare onder en bovenwater biotoop is het aan te raden 

een prikkel bij de markt neer te leggen om dit zo goed mogelijk te willen uitvoeren. 

De TFDT adviseert het volgende:  

 dat er uitsluitend wordt gegund op kwaliteit en dat er veel waarde wordt gehecht aan de 

hoeveelheid areaal, kwaliteit van de biotoop, planning en Risico‐ en Kansendossier. Met andere 

woorden: de prijs is geen gunningscriterium.  

  het aantal m3 slib dat geïmmobiliseerd/verwijderd moet worden niet als criterium of 

randvoorwaarde vast te leggen, omdat er misschien andere oplossingen mogelijk zijn die meer 

bijdragen aan de ecologische (eind)doelstellingen van het project.  

 op de aanbestedingsdocumenten een botsproef uit te voeren. Hierdoor moeten de ongewenste 

shortcuts in het contract naar voren komen. Een partij die onderscheidend is en meerwaarde 

levert, wordt beloond. De verdeling tussen waardetoekenning aan verschillende criteria zal door 

de opdrachtgever bepaald moeten worden.  

 om met de beschikbare middelen van € 45 miljoen met de aanbesteding te starten. In dit 

aanbestedingstraject wordt de markt uitgedaagd tot maximale doelrealisatie. Een eerste fase van 

‘slechts’ € 45 miljoen dient als vliegwielfunctie.  

Benodigde documenten 

Selectiefase: Standaard selectie documenten 

Gunningsfase: Aantal hectare specifieke biotoop, Risico‐ en Kansendossier, Planning, Plan van 

aanpak behalen doelstelling (visiedocument) 
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Aanbestedingsproces Marker Wadden
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Stand van zaken 

Huidige stand van zaken: 
‐ Twee visiedocumenten door NM opgesteld 

‐ Intentieverklaring met ministerie I&M en EZ getekend d.d. 4 feb. 2013 

‐ Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak 

‐ Marktconsultatie afgerond (februari 2013) 

‐ Bestemmingsplanprocedure gestart in maart 2013 (vaststelling verwacht december 2013) 

‐ PlanMER gestart (eveneens vaststelling dec. 2013) 

‐ Hoofdvergunningen worden voorbereid 

‐ Merendeel financiering zeker gesteld: nu € 45 miljoen beschikbaar (€ 15 miljoen van de 

Postcode loterij en € 30 miljoen van het Rijk). Totaal denken NM & RWS minimaal € 60 

miljoen nodig te hebben (incl. BTW). Ondertussen wordt er door de opdrachtgevende 

partijen gezocht naar meer middelen 

‐ NM wil in oktober 2013 beginnen met de aanbestedingsprocedure, resulterend in de 

gunning in de zomer van 2014 

Als input voor het TFDT advies zijn er drie intensieve discussiesessies geweest met NM en RWS: 

‐ Projectpresentatie NM aan Kernteam Deltatechnologie en ondersteuning door TFDT 

afgesproken d.d. februari 2013 

‐ In overleg tussen NM en de TFDT d.d. 4 juli 2013 is het project en de vraagstelling besproken 

‐ 11 juli plan van aanpak TFDT voor Marker Wadden besproken [8] 

‐ 15 augustus eerste concept advies besproken 

‐ 29 augustus tweede concept advies besproken 
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Marker Wadden
“Op weg naar een vogelparadijs en een 
ecologisch robuust Markermeer”

1

Samenvatting Advies Taskforce Deltatechnologie
Datum: 19 september 2013

Inleiding

• Natuurmonumenten ontwikkelt samen met 
Rijkswaterstaat (verder:de Uitvoeringsalliantie)
een uniek natuurproject: “De Marker Wadden”een uniek natuurproject: De Marker Wadden .

• De Taskforce Deltatechnologie (verder: TFDT) is 
gevraagd om te helpen om de doelstelling van 
NM te bereiken met een optimale 
marktbenadering.

• Hiertoe is een stappenplan doorlopen met als 
eindres ltaat een ad iesnotitie (d d 19 09 2013)

2

eindresultaat een adviesnotitie (d.d. 19-09-2013)
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Mission statement TFDT

De TFDT zorgt ervoor de kennis en expertise van het bedrijfsleven te
ontsluiten voor het project Marker Wadden. Daarmee wil zij bijdragen
aan het vertrouwen tussen opdrachtgever en het bedrijfsleven.
B di l ij l tt d t h lijk k t tBovendien zal zij er op letten om de maatschappelijke kosten te
beperken. Dit gebeurt door een kosteneffectief aanbestedingstraject,
beperking van overheadkosten, waardecreatie en innovaties.

Ook adviseert zij de opdrachtgever de juiste prikkels bij de markt te
leggen om het beoogde resultaat te behalen. Hierdoor levert zij een
concrete bijdrage aan het creëren van een groot vogelparadijs en
een betere waterkwaliteit van het Markermeer. De Marker Wadden
k d i t ti l t h N d l d

3

kan daarmee een internationale grote showcase voor Nederland
worden !

Vraagstelling
• De Uitvoeringsalliantie wenst bij de 

marktbenadering een optimaal rendement, 
snelheid, flexibiliteit en beperking van , p g
transactiekosten 

• De Uitvoeringsalliantie is op zoek naar een 
optimaal samenwerking tussen het Rijk, de Markt 
en Natuurmonumenten 

• De centrale vraagstelling van NM en RWS luidt: 

“Welke marktbenadering is optimaal voor de Marker

4

Welke marktbenadering is optimaal voor de Marker 
Wadden en wat is hierbij de best passende 
contract– en aanbestedingsvorm?” 
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Dubbeldoelstelling project

1. Creëren van een vogelparadijs in de vorm van 
eilanden

2 Creëren van een toekomstbestendig2. Creëren van een toekomstbestendig 
ecosysteem van het open water

Het uiteindelijke projectresultaat bestaat uit een 
archipel van natuureilanden en 
onderwaterlandschappen van circa 10.000 
hectare.

55

Impressie project

66
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Stap 1

•Inventarisatie project en proces
•Definiëren vraagstelling Natuurmonumenten/RWS
•Definiëren criteria 

•Inventarisatie project en proces
•Definiëren vraagstelling Natuurmonumenten/RWS
•Definiëren criteria 

juli

1-11

Stappenplan

Stap 2

• Brainstorm ontwikkelstrategiën
• Lessons learnd toegespitst op Marker Wadden
• Opstellen voorstel TFDT

• Brainstorm ontwikkelstrategiën
• Lessons learnd toegespitst op Marker Wadden
• Opstellen voorstel TFDT

Stap 3

• Presentatie voorstel TFDT 
• Toetsing voorstel en discussie
• Presentatie voorstel TFDT 
• Toetsing voorstel en discussie

augustus

5-12

augustus

15

7

Stap 4

• Opstellen eindadvies
• Bespreken eindadvies
• Opstellen eindadvies
• Bespreken eindadvies

augustus

29

Uitgangspunten en 
randvoorwaarden
1. De Uitvoeringsalliantie wenst maximale 

doelrealisatie van hoge kwaliteit (zo groot mogelijk g ( g g j
areaal biotoop)

2. De dubbele doelstelling vereist de aanpak van slib

3. NM is tegelijk initiator, medeopdrachtgever, dé 
natuurexpert en de beheerder.

4. RWS is medeopdrachtgever en aanbestedende 
dienst, expert inzake aanbestedingen.

8

5. De Uitvoeringsalliantie wenst een optimale 
samenwerking en inzet van kennis en kunde tussen 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever (Partnership)
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Uitgangspunten en 
randvoorwaarden (2)

1. Mogelijk maken van innovaties, zodat d.m.v. 
l i b d i d h t k lit it dtlearning by doing de hoogste kwaliteit wordt 
behaald.

2. Kosteneffectief aanbestedings– en 
uitvoeringstraject zodat zoveel mogelijk areaal 
wordt gerealiseerd

3. Vertrouwen tussen de partijen 

9

4. “Wervingskracht” / Vliegwielfunctie

Voorstel realisatiemodel 
Marker Wadden

• Maximale benutting g
expertise opdrachtgever die 
focust op behalen 
doelstelling project. 

• Ruimte voor inbreng 
expertise van de markt door 
vroegtijdige aanbesteding.

• Maximaal laten stroomlijnen 

1010

van aanbesteding, 
planvorming, ro-procedures 
en organisatievorming. 
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Kernpunten realisatiemodel

1. NM en RWS organiseert z.s.m. een 
aanbesteding 

2. Parallel aan de aanbestedingsprocedure loopt 
de planvorming en r o proceduresde planvorming en r.o.-procedures

3. In aanbestedingsprocedure wordt aan de markt 
gevraagd welk organisatievorm het beste 
passend is bij de door hen ingediende plannen

4. doorlopen van de r.o.-procedures uitvoert na 
gunning de marktpartij op basis van het 
uitvoeringsontwerp.

5 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor

11

5. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor  
risicomanagement 

Argumentatie
1. Integrale en efficiënte ontwikkeling wordt 

mogelijk gemaakt door
koppeling/interactie planvorming, 
aanbesteding en contractvormaanbesteding en contractvorm. 

2. Lagere transactiekosten door tijdwinst
3. Maximaal ruimte voor innovatieve 

oplossingen vanuit de markt.
4. Inhoud van de overeenkomst is 

afgestemd op het plan van de

12

afgestemd op het plan van de 
desbetreffende marktpartij (risico’s daar 
waar ze horen)
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Samenvatting advies

• Stel de gewenste biotoop, zowel onder-
als boven water, centraal in een 
f ti l it d b t difunctionele uitvraag: de aanbesteding en 
contractvorm staan in dienst van het projectdoel.

• Geef ruimte voor de markt: om innovatie en 
technologische oplossingen mogelijk te maken.

• Laat de inhoud van het contract en het 
organisatiemodel vrij; in de aanbesteding 

13

g j; g
dient de inhoud van het contract te worden 
afgestemd op de oplossing.

13

Samenvatting advies (2)
• Kies voor een PDC&M-contract; 

planprocedures en vergunningen worden 
aangevraagd door aannemende partij op basis 
van een winnend ontwerpp

• Organiseer een snelle en efficiënte
aanbesteding; door een snelle trechtering 
van partnerkeuze; het winnend plan heeft 
maximale doelrealisatie

• EMVI-criteria simpel, transparant, top-

14

eis niveau; gericht op: aantal hectare biotoop, 
behalen doelstelling project (scope), risico– en 
kansendossier en planning.

14
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Aanbestedingsproces
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Taskforce Deltatechnologie:

Vlnr:

Colofon

Vlnr:

Andries Bosma

Jana Steenbergen

Paul Opdam

Jelke Jan de With

Ingrid Das

Paul van Dijk

Datum: 19-09-2013
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