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Rol van de waterschappen en centrale overheid 
• De waterschappen en het Rijk trekken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

samen op. Doel van deze verregaande alliantie is om de uitvoeringskracht en 
kennis te bundelen waardoor de doelmatigheid wordt vergroot. 

 
• Waterschappen maken de ingrijpende veranderingen door  waar ze ook met 

centrale overheid moeten samenwerken op een andere niveau. De transitie vergt 
nieuwe professionele opdrachtgeverschap in faciliterende rol .  
 

Wie is verantwoordelijk voor het halen van de doelstellingen? 
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De opgave 

 
  
 

Ambitie programmabureau HWBP: 2x sneller en van 100 miljoen per jaar naar 300 miljoen 
per jaar in 2020 
Streven TFDT: 3x sneller met over 3 jaar (2017) realisatie volumes van 300 à 400 miljoen per 
jaar  

 

Deltaplan Grote rivieren 
(gerealiseerd) 

HBWP-2 
(1/3 gerealiseerd) 

HWBP 
(nog te realiseren) 

Opgave  
(km dijk) 

300 
(waarvan helft Maaskade) 

370 778 

Budget  
(M€) 

600 3.200 4.300 

Productie-
volume  
(km/ jaar) 

23 26 Circa 50 

Kosten per 
km  
(M€/km) 

2 9 Circa 5 
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Noodzaak voor de versnelling  

De huidige  realisatiesnelheden (€ 210- 290 miljoen per jaar) geven geen zekerheid 
dat de nationale veiligheidsopgave op tijd is gerealiseerd.  
De nieuwe inzichten zorgen hoogstwaarschijnlijk voor nog grotere opgave dan tot op 
heden verwacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maatschappelijke effecten op een rij:  
 
• Burger krijgt niet de bescherming die hij van belastinggeld en waterschapsgeld 

verwacht ; imago van de overheden komt in zwaar weer te staan 
 

• Het bereiken van de versnelling vergt een nieuwe aanpak 
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Vraagstelling 

De waterschappen en het Rijk trekken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
samen op. Doel van deze verregaande alliantie is om de uitvoeringskracht en kennis 
te bundelen waardoor de doelmatigheid wordt vergroot. Dit betekent snellere, betere 
en goedkopere projecten door technische innovaties, proces innovaties en het delen 
van kennis en ervaringen. Opdrachtgever heeft hiertoe een kennis- en 
innovatiestrategie opgesteld die is vastgesteld d.d. 4 december 2012 en in de 
Innovatieagenda Rijkswaterstaat 2015-2020 d.d. 25 november 2014. 
 
Aan de Taskforce Deltatechnologie is de vraag gesteld op welke wijze Opdrachtgever 
in samenwerking met het bedrijfsleven tot een optimaal resultaat kan komen.  
Ook is gevraagd: wat is een optimale en duidelijke rolverdeling van de partijen vanuit 
de gouden driehoek en de rol van ENW binnen HWBP-programma. 
 
Samengevat kan de vraagstelling dan ook als volgt worden geformuleerd:  
“Op welke manier kan het (nieuwe) Hoogwaterbeschermingsprogramma 
projecten beter, sneller en goedkoper realiseren?” 
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Mission Statement TFDT 

Het Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming levert een bijdrage aan maximale 
waardecreatie en tegelijkertijd het beperken van de maatschappelijke kosten, door in 
te zetten op onderling vertrouwen en toegang tot kennis en expertise voor de HWBP-
projecten, waarbij tevens ruimte wordt geboden voor het toepassen van kennis en 
innovaties en een zo vroeg mogelijke marktbenadering. Het samenwerkingsverband 
streeft naar een op kosten efficiency gericht programma met lerend vermogen. 
 

De TFDT zorgt binnen de samenwerkingsverband voor toegang tot de kennis en 
expertise van het bedrijfsleven met de focus op projecten. De TFDT wil met haar inzet 
een bijdrage leveren aan het vertrouwen tussen opdrachtgever(s) en het 
bedrijfsleven. De TFDT levert een bijdrage aan het beperken van de maatschappelijke 
kosten door in te zetten op een kosteneffectief aanbestedingstraject (kwaliteit is 
leidend), beperking van overhead, waardecreatie en ruimte voor innovatie. Dit doet zij 
door in te zetten op een vroegtijdige marktbenadering waarbij de markt ruimte krijgt tot 
maximale doelrealisatie.  

            Stelling: 

“De Taskforce Deltatechnologie neemt een positie in die een individueel 
bedrijf niet zou kunnen vervullen”.  

“Door inzet van de Taskforce Deltatechnologie zijn de marktconsultaties 
niet meer nodig”. 
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Aanpak TFDT 
De doelstelling van het (n)HWBP is om projecten beter, sneller en goedkoper te 
realiseren.  
De TFDT heeft medio november 2013 een nadere analyse gemaakt van de 
belemmeringen die zij momenteel ziet met betrekking tot  de doelstellingen van het 
nHWBP.  
Om dit bereiken zal de TFDT zich focussen op:  
1.  Projecten beter, sneller en goedkoper  
De TFDT zal zich focussen op een aantal specifieke projecten. 
2.  Innovaties in projecten mogelijk maken 
Door belemmeringen weg te nemen, efficiënte en snelle imple- 
mentatie en meer ruimte voor de markt te bieden ontstaan innovatieve oplossingen. 
 

 
 

De betrokkenheid van de TFDT is in een precompetitieve fase 
en daardoor per project gelimiteerd in tijdspanne. De leden van 
TFDT vertegenwoordigen de belangen van de gehele branche 
en niet die van individuele bedrijven.  
In onze aanpak consulteren we intensief alle betrokken partijen 
(opdrachtgever, PB (n)HWBP, ENW/Deltares).  

TFDT maakt gebruik van hun ervaring en expertise en staat open voor hun ideeën. 
Adviezen van de TFDT zijn transparant en openbaar en worden gedeeld met de 
branche organisaties.  
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Belemmeringen 
In de HWBP’s “kennis en innovatiestrategie” van december 2012 zijn belemmeringen geïdentificeerd 
en snel implementeerbare oplossingen gekleurd. 
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Vakdag Kennis en Innovatie 2014 
Het toepassen van innovaties is niet vanzelfsprekend, echter gegeven de doelstellingen 
van het (n)HWBP wel noodzakelijk. In de workshop is nagedacht over de inzet van ENW 
bij de acceptatie van nieuwe kennis en producten en de werksessie (risicosessie) als 
hulpmiddel voor beheerders om in de precompetitieve fase met de Taskforce 
Deltatechnologie de oplossingsruimte voor versterkingsopgave te identificeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe doe ik een project in 3 jaar in plaats van 8? Deze vraag is actueel bij het 
aardbevingsgevoelige traject Eemshaven - Delfzijl, gelegen binnen het beheergebied van 
waterschap Noorderzijlvest. Aan de hand van twee concrete voorbeelden wordt gezocht 
naar de echte procesversnellers. De uitdaging bij de casus Deltaplan Grote Rivieren 
(1995) is om een complexe rivierdijk in 1,5 jaar te versterken, waarbij er slechts 3 
maanden beschikbaar zijn voor de verkennings- en planuitwerkingsfase samen. 
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1.PROJECT-
VERKENNING 2. PLANSTUDIE EN 3. REALISATIE  

POV’S 
Kansenscan 

HWBP/ 
wersessie   

Kansenscan 
HWBP/ 

werksessie 
risico’s met TFDT 

/ Handreiking  
Innovatie / 

Marktbenadering  

Review en 
toetsen en 
Beschikken 

Reviewsjablo
on K&I/ 

Revieuwteam 

100% 
subsidie 

…………… 
PRODUCTEN Scope 

ontwerp marktuitvraag 

Uitvoering  

ENW- Begeleidingsgroep  

MER – ontwerp- realisatie 

6 à 8 jaar 

4 à 5 jaar 

Kennis en innovatie instrumenten voor Sneller-Beter-Goedkoper    
Vi

si
e 

H
W

B
P 

Vi
si

e 
TF

D
T 
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Inzet gouden driehoek in de verkenningsfase  
Inzet van gouden driehoek en integrale behandeling van volgende aspecten in 
werksessies: 

 
Plan/basispakket 

Marktbenadering 

Procedures 

Organisatorisch 

Innovaties 

Opdrachtgever, kennis ambassadeur, TFDT 

Opdrachtgever, TFDT 

Opdrachtgever, TFDT 

Opdrachtgever, TFDT 

Opdrachtgever, TFDT, kennis ambassadeur 

Kennis-
ambassa

deur 

Programmadire
ctie HWBP 

Taskforce 
Δtechnol

ogie 
project 
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Vertegenwoordiging ENW in projecten 

Kennisontwikkeling en borging 

Coördinator  
ENW 

Kerngroep ENW 

Werkgroep  
rivieren ENW 

Werkgroep  
techniek ENW 

Werkgroep kust  
ENW 

Werkgroep  
veiligheid ENW 

Specialistenpool  
bedrijven 

ENW HWBP  

Project 

Rapport  /  product 

ENW coach 

Vraag voor advies 

                                        Vraag voor ondersteuning 

Cyclisch  
ontwerpproces Ondersteuning                           

              Advies  /  
toets 

Kennis disseminatie / leercurve                           

http://www.voxx.nl/wp-content/uploads/2014/03/Logo-ENW-2.jpg
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Marktbenadering: Traditioneel 
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Marktbenadering: Innovatief 

Bestuurlijke 
afhechting 
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Versnellingstools 
Zowel Rijkswaterstaat als (n)HWBP heeft deskundige teams een aantal zeer goed 
bruikbare tools laten ontwikkelen.  
Voor de adviezen rondom de innovatieve aanbestedingstrajecten maakt Taskforce 
Deltatechnologie gebruik van onder andere de volgende documenten:  
 
• Afwegingskatern geïntegreerde contractvormen (n)HWBP; 
• Beleidskader Innovatiegericht Inkopen; 
• Voorbeeldprojectenboek van TFDT. 
 
Ook maken we gebruik van de goede voorbeelden vanuit de markt  
(zie volgende sheets).  
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• Volgens  de TFDT is de meeste 
tijdswinst te behalen in de initiatie en 
de verkenningsfase. 

• In deze fase moet gezocht worden 
naar maximale vervlechting van 
planvorming, r.o-procedures en 
contractvorming. Dus geen 
traditionele volgordelijke aanpak! 

• Er zijn hier goede voorbeelden van 
(zie volgende sheets) 

• Daarnaast dienen de juiste condities 
aanwezig te zijn.  
 

 

Hoe kan de opgave versneld worden 
gerealiseerd? 
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• Rivierverruimingsproject in opdracht van WS Rivierenland 
• 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) 
 
 

Voorbeeld project: 4 Maatregelen Nederrijn 
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planvorming 

r.o.-procedures 

contractvorming 

realisatie 

Maximale vervlechting; 
tijdswinst: 2 jaar! 

Voorbeeld project: Eemshaven- Delfzijl 
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Voorbeeld project: Schoonhovenseveer –
Langerak (SLA) 

RAW E&C PPS 
maximalisatie marktinbreng en innovatie 

D&C 

Verkenning 

Planuitwerking 

Realisatie 

SLA Diefdijk/Merwededijk KIS/HOP Vianen 

Pr Pl VKA 

P&D&C 
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Uit de praktijk blijkt dat een aantal belemmeringen zich voordoet bij 
het vervlechten van de verschillende processen. Deze moeten 
weggenomen worden. Anders gezegd: de volgende condities 
moeten aanwezig zijn: 
1. Durf en vertrouwen bij alle partijen  
 Dit vraagt transparantie en doorzettingsvermogen om het 
 anders te doen op basis van gelijkwaardigheid 
2. Publieke huis moet op orde zijn (een duidelijke OG) 
3. Verantwoordelijkheid voor de realisatie van de opgave! 
4. Borging van de innovatieversnelling in de projecten 
5. Bereidheid tot kennisdeling  

 
 

Welke condities moeten aanwezig zijn? 
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 Als je doet wat je altijd hebt gedaan, 
krijg je wat je altijd hebt gekregen  

 
      

     
In het probleem ligt de oplossing 

Dus:  
minder praten, meer doen  
    met de focus op projecten!  
 

Albert Einstein  
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