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Mission statement TFDT
De TFDT zorgt ervoor de kennis en expertise van het bedrijfsleven te
ontsluiten voor het project Delfzijl Eemshaven. 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 borgen van de veiligheid tegen overstroming in provincie
Groningen.

Inleiding
Het Waterschap Noorderzijlvest (verder: WNZV) heeft de Taskforce
Deltatechnologie (verder: TFDT) gevraagd om mee te denken en te adviseren in de
invulling van de optimalisatie van het verkenningstraject en een gepaste
marktbenaderingsstrategie in combinatie met de aardbevingsgevoeligheid van het
dijkverbeteringsproject Eemshaven-Delfzijl.
De vraagstelling van politiek aan WNZ is samengevat:
• Kan het project versneld worden met oplevering eind
2017?
De vraagstelling van WNZ aan TFDT is samengevat:
• Wat is de meest optimale marktbenadering voor dit
project?
• Hoe kan het project worden versneld met oplevering eind
2017?
• Welke contract – en aanbestedingsvorm - is het best
passend?

Stappenplan dijkverbetering Eemshaven Delfzijl
• Plenaire versnellingssessie van WS Noorderzijlvest
Stap 1 • concept advies TFDT aan WS Noorderzijlvest
Stap 2
Stap 3

• toelichting advies TFDT en toelichting vervolgstappen WS
• opstellen stappenplan TFDT

• Deelname TFDT aan de creatieve sessie tbv:
Stap 4 • Vaststelling risico’s en meekoppelkansen
• Opstellen concept eindadvies tbv marktbenadering
Stap 5 • Bespreken concept eindadvies
• Opstellen gezamenlijk eindadvies
Stap 6 • Bespreken definitief eindadvies
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Mei ’14

Juni ’14

Zomer ’14

Oktober ’14

November ’14

Marktbenadering
•

Om de doelstellingen van het project te behalen, moet maximaal
haalbare vervlechting plaatsvinden tussen planvorming, r.o.procedures en contractvorming.

•

Bij dit project bestaat de mogelijkheid om met de huidige
projectinformatie een innovatieve marktbenadering toe te passen
die leidt tot een sneller, beter en goedkoper project.

•

De lessons learned laten zien dat
een volgordelijke, traditionele
aanpak veelal leidt tot
suboptimale projectresultaten,
budgetoverschrijdingen en
tijdverlies.

Voorbeeldproject: 4 Maatregelen Nederrijn
Rivierverruimingsproject in opdracht van Rijkswaterstaat
Contractvorm: PD&C.
Marktpartij (consortium) samen met OG verantwoordelijk voor de
Planvorming en r.o.-procedures.
• Doen waar je goed in bent:
– OG vertaalt politieke vraag op functioneel niveau
– ON bedenkt plan en realiseert op creatieve wijze
• Sneller, beter, goedkoper:
– Eerder zichtbaar aan het
werk (imago!)
– Eerder klaar
– Minder faseverliezen
(VO-DO-aanbestedingen)
– Efficiency bij ON
– Snelle trechtering in
ontwerp (fixed price)
•
•
•

Advies planning TFDT

Advies planning TFDT- vergelijking planning TG

Voorstel TFDT

Analyse Twijnstra en Gudde

Toelichting op planning
Parallelschakeling: Ontwerp – R.O.-procedures - Marktbenadering
Onderzoek Kennisinstellingen(o.a. Deltares): naar gevolgen gaswining
(aardbeving) geeft input voor Technisch Programma van Eisen. Dit is een
Nederlands probleem wat moet worden opgelost !
• Notitie Reikwijdte Detailniveau: eind januari 2015- ook input voor de selectie
uitvoerende partij
• Opstellen Provinciaal Inpassings Plan: loopt parallel met marktbenadering; in
eindfase kan definitief PIP met winnaar aanbesteding opgesteld worden.
• Marktbenadering: start selectiefase in februari 2015, met trechtering naar 3
partijen en gunning in augustus 2015
• Start uitvoering: na definitief PIP kan direct worden gestart met de uitvoering in
april 2016.
• Oplevering: eind maart 2018 oplevering waterveiligheid, augustus 2018
eindoplevering.
In de volgende sheets worden aanbevelingen gedaan voor de hoofdprocessen.
•
•

Aanbevelingen: Bestuurlijke besluitvorming
•
•
•
•

December 2014 bestuurlijk commitment;
De provincie heeft hier belangrijke rol (wettelijk kader WRO);
Bestuurlijk commitment is basis voor de scope afbakening;
Bestuurlijk commitment is basis voor het proces.

Aanbevelingen: Onderzoek
•

•
•
•

Kennisontwikkeling en innovatie ontstaan door de efficiënte bundeling van
markt, overheid, kennisinstellingen en nieuwe intreders waarbij ruimte
ontstaat te experimenteren met innovatie;
Klankbordfunctie gedurende de verkenning en ontwerpfases;
Onderzoeksresultaten Deltares worden in Q1 2015 met de markt gedeeld
Advies rol ENW van TFDT.
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Aanbevelingen: RO procedures
• MER/PIP procedure wordt geïnitieerd door publieke partijen
en voorzien van input door marktpartijen in de
aanbestedingsfase.
• Optimalisatie in het plan (beter, sneller en goedkoper) kunnen
direct worden meegenomen en worden gecommuniceerd met
de omgeving.
• Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD) is voorbereid door
WNZV;
• Optimalisatie varianten tijdens de MER;
• Efficiënte aanvraag vergunningen zowel voor de voorbereiding
als realisatie;
• TFDT onderschrijft gecoördineerde aanpak via de provincie en
provinciale rol via PIP.

Aanbevelingen: Planvorming
• Efficiënte (tijd en kwaliteit) verkenning met inbreng van
uitvoerende partijen is gunstig vanuit het oogpunt van
planning en doelmatigheid (haalbare uitvoering);
• Betrokkenheid van de uitvoerende partijen scherpt de
zekerheid over het investeringsbedrag aan;
• Snellere input voor MER traject/PIP traject;
• VKA proces opgestart in aanbestedingsfase;
• PIP opstellen parallel aan het ontwerp.

Aanbevelingen: Marktbenadering
•
•
•
•

•
•

Snelle trechtering en gehele (maximale) doorlooptijd 7 maanden;
“Plan- prikkel”* in de aanbesteding centraal zetten: uitdaging is bekorten
van de doorlooptijd planproces;
Maximaal 3 marktpartijen (consortia) na selectiefase;
Aanbestedingsproces zodanig inrichten (Geïntegreerde planfase) dat de
uitvoerende partijen inbreng hebben in de verkenning van WNZ- inbreng
in PIP proces/product;
Vastlegging goede risicoverdeling: risico’s bij diegene die deze kan
beheersen.
Beste passende contractvorm: (P)D&C met kenmerken van alliantie

*bron: Afwegingskatern geïntegreerde contractvormen HWBP

Voorbeeld Waardse Alliantie:

Betere risicobeheersing door toevoeging alliantie kenmerken
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Aanbevelingen: Aanbesteding/criteria
Preselectie:
• Ervaring met parallel traject van planfase (PIP/ PP of MER) en
uitvoering (Geïntegreerd ontwerp traject);
• Ervaring met werken in getijdengebied met transparante
toetsing van Past Performance;
• Ervaring met de alliantie-achtige samenwerkingsvormen.
Tweede fase:
• Planning van de werkzaamheden;
• Risicodossier (risico’s OG en ON);
• Plan van Aanpak samenwerking (hoe partij omgaat met
samenwerking met de opdrachtgever, kennisinstituten en
ENW).

Aanbevelingen: Gunning
• In de aanbestedingsfase bepalen de partijen hun realisatie
prijs op basis van de dan beschikbare informatie en
programma van eisen afkomstig van het onderzoek naar
aardbevingsbestendige dijk (tevens terugvaloptie);
• De afgegeven referentie prijs (plafond) op basis van de
aardbevingsbestendig ontwerp zal in de aanbestedingstraject
door de gegadigden getoetst worden op realiteitszin.

Aanbevelingen: Uitvoering
•
•
•
•
•

Start van de voorbereiding voor de realisatie Q4 2015 – detaillering DO;
Start werkzaamheden 1 april 2016 (start open seizoen);
Oplevering waterveiligheid 1 april 2018;
Ruimte in planning tot eind 2018 (resterende werkzaamheden);
Uitdaging aan de markt voor realiseren waterveiligheid 2017 (politieke wens)

Samenvatting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Versnelling alleen mogelijk door afwijking van traditionele volgordelijke
werkwijze;
Versnelling alleen haalbaar door parallel spoor van plan- en
aanbestedingsprocedure;
Doelen helder stellen;
Goede documentatie;
Mensen die met elkaar kunnen en willen communiceren;
Interfaces opheffen of heel goed managen;
Risicomanagement aan de “voorkant”;
Op zoek naar parallele belangen;
Op zoek naar vertrouwen;
Kwaliteit is leidend t.o.v. prijs (maar wel hard).
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