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Markermeerdijken: “ Op weg naar de mooiste dijk”  

“In het midden van de moeilijkheid ligt de kans“ 

Albert Einstein

Advies Taskforce Deltatechnologie en Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier

15 mei 2014

Inleiding

Aanleiding

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de Taskforce 

Deltatechnologie (TFDT) gevraagd om mee te denken en te adviseren over de 

optimale marktbenadering, het wegnemen van belemmeringen, innovatie in het 

project mogelijk te maken en het bereiken van de optimale samenwerking tussen 

de betrokken partijen.

Mission statement TFDT
De TFDT zorgt voor het ontsluiten van de kennis en expertise van het bedrijfsleven 

voor het project Markermeerdijken. 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 ruimte voor  

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 de mooiste  en veilige dijk langs het Markermeer. 
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1.Marktbenadering 1. Wat is de meest optimale marktbenadering voor dit project? 

2. Wat kan dit project leren van andere projecten? 

3. Hoe kan het traject Hoorn versneld worden uitgevoerd? 

2. Systeembenadering

en samenwerking

4. Hoe kan dit project maximaal bijdragen aan /ingebed worden in het 

systeem van het Markermeer en omgeving?

5. Hoe ontstaat een optimale samenwerking tussen Publiek (HHNK, 

HWBP, RWS) , Privaat (Aannemers, Ibureau) en Kennis? 

6. Hoe onstaat er ruimte voor innovatie en deskundigheid in relatie tot 

de rol van ENW? 

3. Basisinformatie en 

draagvlak

7. Op welk (detail)niveau moet de aanbesteding uitgevraagd worden en 

wat zijn hierbij belangrijke voorwaarden? 

8. Welke basisinformatie moet beschikbaar zijn voor de aanbesteding? 

9. Op welke manier kan het draagvlak voor dit project 

behouden/vegroot worden? 

Vraagstelling HHNK

Stap 1
• Inventariserend gesprek TFDT en HHNK ; vraagstelling  HHNK• Inventariserend gesprek TFDT en HHNK ; vraagstelling  HHNK

Stap 2

•Inventarisatie project en proces

•Definiëren vraagstelling HHNK

•Definiëren criteria

•Inventarisatie project en proces

•Definiëren vraagstelling HHNK

•Definiëren criteria

Stap 3

• Brainstorm ontwikkelmodellen

•Lessons learned toegespitst op Markermeerdijken

•Opstellen eerst concept advies TFDT

• Brainstorm ontwikkelmodellen

•Lessons learned toegespitst op Markermeerdijken

•Opstellen eerst concept advies TFDT

Stap 4

•Presentatie concept advies TFDT 

•Interactieve bespreking van het concept

•Presentatie concept advies TFDT 

•Interactieve bespreking van het concept

Stap 5

•Opstellen eindadvies

•Bespreken eindadvies

•Opstellen eindadvies

•Bespreken eindadvies

Stap 6

• Opstellen gezamenlijk eindadvies

•Bespreken definitief eindadvies

• Opstellen gezamenlijk eindadvies

•Bespreken definitief eindadvies

December ‘13

10

Januari ’14

6 - 31

Februari‘14

13-27

April’14

17

Mei‘14

5

Maart ‘14

13

Stappenplan advies Markermeerdijken
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Vraag Aanbod

Systeem

Doel

Functie

Eis Oplossing X

Visie

Advies: Zet niet de oplossing in de markt maar de doelvraag!

Vraag

Aanbod

Systeem

Doel

Functie

Eis Oplossing X, Y of Z

Visie

Uitvraag op eisniveau

Uitvraag op doelniveau

In plaats van de oplossing voor te schrijven, vragen we een 

oplossing voor het veiligheidsvraagstuk.

1. Marktbenadering

• Marktbenadering moet ruimte bieden voor innovatieve oplossingen, 

zodat de oorzaak van het veiligheidsprobleem efficient wordt 

aangepakt;

• De lessons learned laten zien dat een traditionele aanpak veelal leidt 

tot suboptimale projectresultaten, budgetoverschrijdingen en 

tijdverlies;

• Bij de Markermeerdijken bestaat

de mogelijkheid om met de 

huidige projectinformatie een

innovatieve marktbenadering toe 

te passen die leidt tot een sneller, 

beter en goedkoper project.

1. Marktbenadering
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Planning
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Planning aanbestedingsproces:

1. Marktbenadering

Basisprincipes: 

• Transparantie is de sleutel tot succes;

• Uitvraag is op doelniveau; los het veiligheidsprobleem op en wees bereid om voor 
meerjarige veiligheid aan de lat te staan;

• Europese aanbesteding met snelle trechtering;

• VKA geldt als terugvaloptie met een gezamenlijk vastgesteld, reeel plafondbedrag 
en uitgangspunten;

• Alliantievorm met gemeenschappelijke, flexibele verdeling aandelen tussen de 
partijen;

• Een deel van de realisatie wordt uitbesteed door de alliantie aan MKB;

• Ontwerp wordt uitgevoerd door alliantie-partners;

• Voor niet bewezen technieken geldt goedkeuring door ENW in combinatie met de 
alliantie ;

• Winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders van de alliantie met vooraf 
bepaalde spelregels en een maatschappelijk verantwoorde bonus/malus regeling;

• Open en transparante boekhouding en gezamenlijke vaststelling staartkosten van 
de alliantie. De spelregels worden bij de alliantievorming bepaald.

1. Marktbenadering

Alliantie is de contractvorm*
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• In de omgeving van het Markermeer zijn veel projecten in voorbereiding die 

focus hebben op waterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en natuur. Bij de 

Markermeerdijken kunnen doelen worden behaald van de andere 

projecten; 

• Om de ambitie van de Rijksstructuurvisie RRAAM te realiseren is bestuurlijke 

durf en daadkracht nodig!

• De opgave van het traject bij Monnickendam moeten samen met de 

Markermeerdijken één gezamenlijk publiek huis en project vormen. 

2. Systeembenadering en samenwerking
Systeembenadering: 

• Door middel van een alliantie wordt de innovatie en optimalisatiekracht 

maximaal benut  en onstaat er één samenwerkingsverband binnen 

alliantie;

• Door vorming van een geïntegreerd projectteam zal de deskundigheid 

van de opdrachtgever en opdrachtnemer optimaal worden benut 

(OG/ON en adviseurs van OG ieder met eigen rol en taak maar met één 

gezamenlijke doel). 

• Het ENW krijgt naast zijn  huidige rol ook een rol tijdens de 

voorbereiding en uitvoering van het project zodat innovaties toetsbaar 

en uitvoerbaar worden. 

• In de volgende sheet is een voorstel uitgewerkt hoe deze nieuwe 

werkwijze werkt:

2. Systeembenadering en samenwerking

Samenwerking

Rol van ENW
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Coördinator 

ENW

Kerngroep ENW

Werkgroep 

rivieren ENW

Werkgroep 
techniek ENW

Werkgroep kust 

ENW

Werkgroep 

veiligheid ENW

Specialistenpool 

bedrijven

ENW HWBP / Alliantie

Project

Rapport / product

ENW coach

Vraag voor ondersteuning

Cyclisch 

ontwerpproces
Ondersteuning                          

Advies / 
toets

Werkwijze
• Alliantie doet een verzoek bij 

de ENW coördinator voor een 

vraag of verzoek voor 

ondersteuning (coach);

• Het ENW wijst een coach aan 

die bij een specifiek project 

inzake innovatie betrokken 

wordt

• Het project is verantwoordelijk 

voor de inzet van een 

onafhankelijke ENW coach;

• Dit leidt tot een "gedragen" 

invulling van innovatie, waarbij 

de einduitkomst formeel ook 

het kwaliteitsstempel heeft van 

ENW.

2. Systeembenadering en samenwerking

Kennis disseminatie / leercurve                          

• HHNK levert de vraag op doelniveau middels een scope ontwerp:

• Doelen op hoodfdlijnen vanuit wettelijke of anderszinds bestuurlijk 
vastgelegde vereisten;

• Projectplan waterwet leidend (+ Provinciale eisen aan omgeving etc) , 
Hydraulische Randvoorwaarden valt direct onder Waterwet;

• Eisen in KES en basis PvE oplossingsvrij formuleren;

• Richtlijnen nadrukkelijk niet in de bindende documenten voorschrijven;

• Hoofdeisen vanuit de omgeving alleen indien deze gedragen zijn  door 
de omgeving.

• Na contractering werkt de alliantie de scope uit in volledige PvE in goede 
afstemming met de omgeving binnen een geïntegreerd projectteam; 

• In samenwerking met de TFDT kan een basispakket opgesteld worden en een 
creatieve sessie worden georganiseerd t.b.v. bepaling risico’s. 

3. Basisinformatie en draagvlak

Detailniveau uitvraag
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Het is voor een goede uitvraag en voor een goede onderbouwing
van de risicoanalyse bij de start van een project essentieel om de
juiste basisinformatie beschikbaar te hebben.

Technische informatie
• Alle beschikbare technische gegevens dienen beschikbaar te 

worden gesteld aan de markt. Hierbij dient de kwaliteit van de 
data goed te zijn omschreven (o.a. betrouwbaarheid 
onderzoeksresultaten)

• Tijdens aanbestedingsfase samen met marktpartijen additioneel 
grondonderzoek uitvoeren (hierbij kunnen Consortia aangeven 
waar en wat voor soort gegevens ze nodig hebben)

• Risicoverdeling grondonderzoek kwantificeren op basis van 
CUR/CROW 105 ‘Risicoverdeling Geotechniek’

• De risico’s worden gedragen door de alliantie

3. Basisinformatie en draagvlak

Basisinformatie

• Alliantie in samenwerking met de Provincie Noord Holland onderzoekt 

potentie van de derde geldstroom onderzoeken voor verbetering van 

de ruimtelijke kwaliteit, behoud van cultuurhistorie en stimuleren 

economisch klimaat;

• Dit onderdeel moet ruimtelijke kwalieitsaspecten en recreatie 

doelstellingen bewerkstelliggen in het project.

3. Basisinformatie en draagvlak

Vergroten draagvlak
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Vertrouwen is een positieve verwachting op basis van de ervaringen van verleden. 

“Samen op weg naar de mooiste dijk”

Vertrouwen 

Vertrouwen is een gezamenlijke beslissing .

Dit tussen de shareholders :Rijk (DGRW,  DG RWS), Provincie 

Noord Holland, gemeenten, HHNK, ENW, stakeholders en 

alliantie


