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Marken behoudt een eigen karakter.
Sterker naar de toekomst!

Definitief advies van Taskforce 
Deltatechnologie
21 september 2016 

Foto Bron: hqworld.net
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De TFDT zorgt 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 en het beperken van de maatschappelijke kosten 
door in te zetten op een kosteneffectief aanbestedingstraject, beperking van overhead, waarde-
creatie en ruimte voor innovatie. 

Dit doet zij door in te zetten op een vroegtijdige marktbenadering waarbij de markt ruimte 
krijgt tot maximale doelrealisatie. De voorwaarde voor succes is een goede functionele 
uitvraag en expertise bij zowel opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit betekent maatwerk per 
project.

Focus op concrete projecten is essentieel om de noodzakelijke veranderingen (sneller, beter 
en goedkoper) te bewerkstellingen. De TFDT zal in samenspel met overheidsopdrachtgevers 
per project een advies opstellen. 

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

Mission Statement TFDT
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Ambitie TFDT

duurzaam

doordacht
optimale marktbenadering

innovatie in projecten

veilig en mooi Nederlandbeter, sneller en goedkoper
focus op projecten

vertrouwen beperken overhead

waardecreatie

vroegtijdige marktbenadering

functioneel uitvragen

doelrealisatie
onderbouwd

ruimtelijke kwaliteit
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Stappenplan Marken

Stap 1
•E-mail verzoek 14 januari 2016

Stap 2
•Verkennend gesprek 4-2-2016
•Documenten ontvangen van RWS d.d. 8-2-2016

Stap 3
•Opzet (historisch) kader advies  
•Opstellen concept advies

Stap 4
•Bespreken conceptadvies met projectteam
•Opstellen advies
• Bespreken advies met projectteam

Stap 5
•Advisering marktbenadering met vervlechting
•3 overleggen IPM-team met werkgroep
•Opstellen definitief advies

januari

14

februari

4-8

februari

9-29

maart

31

juli-sept
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Stand van zaken project Hoogwaterveiligheid Marken 
(feb 2016)

In de lopende MIRT-Verkenningsfase zijn een aantal oplossingen 
bedacht voor de waterveiligheid op het eiland Marken. 

De uitvoeringsmethoden bij deze oplossing zijn zeer bepalend in 
de kosten, kansen en risico’s van de alternatieven. 

De voor- en nadelen van bepaalde uitvoeringswijzen wegen 
aanstonds zwaar mee in de aankomende  vaststelling van het 
voorkeursalternatief (VKA). 

Ook het draagvlak ten aanzien van de alternatieven en de wijze 
waarop die uitgevoerd kunnen worden speelt een grote rol in de 
kritische en mondige omgeving en bij de stakeholders.
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Van de jaren 80 tot nu

o Begin jaren 80 zuid- en westkade, eind jaren 80 de noordkade versterkt
o 2006 : 2e toetsing
o 2008 – 2012 : dijkversterkingsplan + MER
o 2011 : 3e toetsing
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Vraagstelling Projectteam RWS
Kan TFDT helpen met toetsen van uitvoeringsmethoden voor een 
drietal alternatieven voor het project Hoogwaterveiligheid Marken? 

Kan een expertteam vanuit TFDT, met kennis uit de markt op 
uitvoeringsaspecten, een en ander toetsen aan de praktijk, huidige 
stand van de techniek in de GWW?

Aan de hand van deze input wil RWS zijn plannen eventueel 
aanscherpen en de blinde vlekken in de verkenning (raming) 
vermijden. Ook wil RWS voorkomen dat er in de studie effecten over 
het hoofd worden gezien.

Bron:H+N+S Landschapsarchitecten
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Aanzet advies TFDT

o De voorgestelde alternatieven zijn maakbaar

o De huidige mate van uitwerking van plannen volstaat om vervolgens gebruik te 
kunnen maken van de markt (huidige technieken GWW en innovatief vermogen).

o Het aanscherpen van de plannen in deze fase kan leiden tot belemmeringen in de 
contract en uitvoeringsfase.

=> Vervolgadvisering TFDT aan RWS inzake vroegtijdige marktbenadering om te 
trachten tot een gezamenlijk eindbeeld te komen
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Voorstel van TFDT 
o Stel een duidelijke doelstelling vast;
o Stel een plafond budget vast, verantwoord samengesteld uit aanleg- (RWS) en 

beheerbudget (HHNK)?
o Vraag de markt op doelniveau uit incl. beheer en onderhoud
o Vraag de markt vroegtijdig uit en zorg voor borging  van een duidelijk en deskundig 

aanspreekpunt voor de bewoners (eenduidig); 
o Voorbeeld aanpak Markermeerdijken (uitwerking studie tot niveau concept PPW*

vooraf marktbenadering/omgevingsaspecten). 

*concept ProjectPlan Waterwet
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Voorzet Doelstelling project Hoogwaterveiligheid Marken

o Sobere robuuste, doelmatige door de 
omgeving gedragen oplossing;

o Technische oplossing van het project moet 
nauwelijks/geen negatieve effecten 
hebben op het bestaande karakter van 
Marken;

o Rekening houden met autonome 
bodemdaling en zettingsgevoeligheid in 
het gebied;

o Optimale LCC*. 

*Life Cycle Cost
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Rolverdeling verandert

PPS kan in elke fase meer of minder toegepast worden

Traditioneel PPS
volledig

veel

weinig

geen

geen

weinig

veel

volledig

rol privaat

ontwerp uitvoering financieringonderhoud ontwerp uitvoering financieringonderhoud

meer optimalisaties

rol publiek

Gezamenlijk doen we het beter en sneller!



12

Marktbenadering 

Vraag Aanbod

Systeem

Doel

Functie

Eis Oplossing X

Visie

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

Huidige
werkwijze

Nieuwe
werkwijze
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Traditionele marktbenadering

• Traditioneel werkt  OG zijn opgave uit tot een oplossing en besteedt deze aan
• OG heeft al gekozen voor 1 oplossing; ON  is niet op de hoogte van proces OG (visie -> eis)
• Consequentie : OG krijgt niet het optimale projectresultaat, budgetoverschrijdingen t.g.v. 

verschillen in risicopercepties, veel tijd- en energieverlies, creativiteit van de markt niet benut.
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Marktbenadering voor versnelling en efficiëncy
Innovatief- Sneller en Goedkoper: Houtribdijk

RO
-p

ro
ce

du
re

s 
do

or
 O

G

Randvoorwaarde aanbestedingsmodel: 
• Een duidelijke doelformulering op functieniveau
• Uitvraag met als kader VOPP en Rijksstructuurvisie
• Ruimte bieden aan de markt om het veiligheidsprobleem creatiever op te lossen
• Vroege betrokkenheid van uitvoerende partij als een stabiele factor voor de omgeving
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Marktbenadering

• Organiseer een aanbesteding met uitvraag op doelniveau
op basis van reeds bestaande toereikende projectkennis met 
kader van VOPP en Rijksstructuurvisie.

• Formuleer heldere doelstellingen en randvoorwaarden van 
het project en leg ze bestuurlijk vast.

• Geef markt de ruimte om  vroegtijdig in te stappen in 
ontwerp- en omgevingsproces en maak gebruik van zijn 
creativiteit en kennis van de markt voor verantwoorde
innovatie/optimalisaties in het ontwerp, 
projectconditionering en uitvoering. 

• Schakel de uitvoerende partij vroegtijdig in voor eenduidig 
duurzaam contact met de stakeholders.

• Overweeg meenemen ‘M’ component (maintenance) om 
markt uit te dagen tot beste LCC oplossing en risico te 
beheersen.
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Aanbesteding met beperking van de transactiekosten

1. Selectie met de criteria op basis van de referenties etc. 
naar 5 gegadigden (geen loting). Dit moet ook voor MKB 
haalbaar zijn.

x 5 3 1

selectie dialoog gunning
2. Selectie op basis van de visie over aanpak binnen de gestelde kaders van doelstelling 

(circa 5 A4) en presentatie sleutelfunctionarissen. Visie wordt gepresenteerd in bijzijn 
van de eilandraad, selectie naar 3 gegadigden, door OG + eilandsraad 

3. Definitieve Inschrijving
– In overeenstemming met uitvraag
– Met de beste kwaliteit
– Gunningscriteria: van 3 gegadigden naar 1 projectpartner

• In de aanbesteding is ruimte voor dialoog 
• In partnerverband oplevering van het project – door goede Kern Prestatie Indicatoren 

(“KPI’s) – met “outstanding results” in de door RWS/HHNK voorgeschreven KPI’s. 

Doel: vinden van de juiste partner die (het meest) geschikt is opdracht 
uit te voeren:
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Voorstel versnelling en vervlechting Marken

Contract
voorbereiding

Planstudie

Contract
voorbereiding

Uitvoering

Aanbe
stedin

g

Verdieping
visie

Transparante
prijselementen

Voorselec
tie

5 hoogst
scorende

Uitzetten conditionerende
onderzoeken

Start ontwerpen en analyse
onderzoeken voor MER en PPWW

Presentatie
visie

Keuze 3 
toppers

Opstellen PPWW en MER

Procedure
Concept 

vergunningsaan
vragen

Projectplan
WW
MER

Ontwerpalliantie OG-ON

UO en 
realisatie

2016    Q1 2017        Q2 2017                  Q3 2017            Q42017           2018                         2019…

Dialoog

5 3 1

MIRT3

Beoord.
gunning

http://images.google.com/imgres?q=schop+in+de+grond&hl=nl&lr=lang_nl&newwindow=1&sa=N&biw=1540&bih=722&tbs=lr:lang_1nl&tbm=isch&tbnid=GITbVRELD5TcTM:&imgrefurl=http://www.mailkey3.nl/viewer2.php?id=138&code=i1jqJAHw4M&acode=wW4JkhmxW0&bid=1&kid=73&rid=568&bedrijf=&docid=W4nYw3WIBJLzUM&imgurl=http://www.ospel-actueel.nl/uploads/pics/wonen_op_de_schop.jpg&w=512&h=441&ei=M6iXT4C8DYygOpj_sKoG&zoom=1&iact=hc&vpx=298&vpy=156&dur=15&hovh=208&hovw=242&tx=112&ty=126&sig=103069234163400935773&page=1&tbnh=137&tbnw=159&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:14,s:0,i:97
http://images.google.com/imgres?q=schop+in+de+grond&hl=nl&lr=lang_nl&newwindow=1&sa=N&biw=1540&bih=722&tbs=lr:lang_1nl&tbm=isch&tbnid=GITbVRELD5TcTM:&imgrefurl=http://www.mailkey3.nl/viewer2.php?id=138&code=i1jqJAHw4M&acode=wW4JkhmxW0&bid=1&kid=73&rid=568&bedrijf=&docid=W4nYw3WIBJLzUM&imgurl=http://www.ospel-actueel.nl/uploads/pics/wonen_op_de_schop.jpg&w=512&h=441&ei=M6iXT4C8DYygOpj_sKoG&zoom=1&iact=hc&vpx=298&vpy=156&dur=15&hovh=208&hovw=242&tx=112&ty=126&sig=103069234163400935773&page=1&tbnh=137&tbnw=159&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:14,s:0,i:97
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Samenvatting advies: sneller, beter, goedkoper

o Betere risicobeheersing NB-vergunning en Projectplan Waterwet doordat 
uitvoerende marktpartij deze gericht aanvraagt/opstelt

o Maximale ruimte voor de markt om tot een optimaal/goedkoper plan te komen met 
ruimte voor innovatie

o Eerder starten met voorbereiding realisatie en parallel schakelen => start bouw 18 
maanden vervroegd

o Optimale samenwerking OG en ON
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Referentieprojecten
De volgende ‘goede voorbeelden’ kunnen als referentie dienen.

o Marker Wadden – Plan & design op basis van doelrealisatie
o Versterking Markermeerdijken – Ontwerp- en uitvoeringsalliantie
o 4 Maatregelen Nederrijn – Plan, design & construct
o Dijkverbetering Schoonhovenseveer Langerak – Plan, design & construct
o Dijkversterking Kampereilanden - Bouwteam
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Geef Marken de veilige en vitale toekomst waar 
we allen trots op kunnen zijn!
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TFDT basisteam en experts
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