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Rijkswaterstaat West-Nederland Noord 

T.a.v. de heer A. Sluiter 

Postbus 2232 

3500 GE  Utrecht 

 

Hagestein, 21 september 2016 

 

Betreft: Definitief advies TFDT inzake waterveiligheid Marken “Behouden karakter; Sterker naar 

de toekomst” 

 

 

Geachte heer Sluiter, 

 

Met referte aan ons schrijven van 31 maart 2016 betreffende het advies inzake de waterveiligheid 

van Marken, bericht  ik als volgt. 

 

Naar aanleiding van bovengenoemd advies heeft u de Taskforce Deltatechnologie gevraagd een 

advies te geven over een vroegtijdige marktbenadering met vervlechting van de planprocedures 

welke innovatie mogelijk maken, de risico’s vermindert en versnelt. 

 

In de besprekingen, welke wij in augustus en september met het projectteam hebben gevoerd, 

hebben wij stappen gezet om tot een gezamenlijk eindbeeld te komen.  

Het uitgangspunt hierbij was om te trachten tot een aanpak te komen waarbij vooral  innovatieve en 

realistische oplossingen mogelijk zijn en risico’s optimaal worden beheerst. Een belemmering hierbij 

is mogelijk het niet beschikbaar zijn van personeel. We hebben hier in eerste instantie begrip voor.  

Desondanks gaan wij er in ons advies van uit dat dit wordt opgelost zodat de gezamenlijke nieuwe 

aanpak volgens de nieuwe marktvisie van RWS waargemaakt kan worden in dit project.  

 

De belangrijkste punten van ons definitief advies zijn: 

 

• Korte  effectieve aanbestedingsperiode; besparing van maatschappelijke kosten. 

• Marktpartij wordt vroegtijdig reeds tijdens de planprocedure geselecteerd, waardoor ontwerp en 

uitvoering in één hand zijn, zodat deze kan bijdragen aan het projectplan. Hiermee wordt het 

projectplan op maat  gemaakt voor de beoogde mogelijke innovatie en  uitvoeringswijze van de 

uitvoerende partij. Dit geeft duidelijkheid aan de belanghebbenden, waardoor minder 

zienswijzen te verwachten zijn en sneller draagvlak bij bevoegde gezagen wordt bereikt. 

• Ook de NB wet ontheffingsaanvraag zal op maat zijn. Hiermee wordt voorkomen dat deze 

opnieuw moet worden aangevraagd. 

• Marktpartij kan vroegtijdig door optimale vervlechting de benodigde vergunningen aanvragen 

wat de start van de realisatie versnelt. 
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Het advies past binnen de doelstelling van de Topsector Water en binnen de nieuwe gezamenlijke 

marktvisie van Rijkswaterstaat welke wordt onderschreven door alle brancheorganisaties die de 

TFDT ondersteunen. 

 

Het advies is nader uitgewerkt in het bijgevoegde beeldbestand “Marken - Behouden karakter; 

Sterker naar de toekomst”.  

Met dit advies hopen wij als Taskforce Deltatechnologie een positieve bijdrage te leveren aan een 

succesvolle marktbenadering, waarbij het maatschappelijke draagvlak in evenwicht blijft met de 

belangen van de publieke- en private partijen. Met als resultaat een veilige en vitale toekomst van 

Marken waar we allen trots op kunnen zijn! Het moet een voorbeeld zijn dat we kunnen exporteren 

naar de delta’s in de wereld. 

 

We wensen het projectteam veel succes met het project en blijven graag op de hoogte.  

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Taskforce Deltatechnologie 

 

 

Jelke Jan de With 

 

 

 

Bijlagen: 

 

- Overzicht brondocumenten 

- Definitief advies “Marken - Behouden karakter; Sterker naar de toekomst 
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Bijlage 1: Overzicht brondocumenten 

 

 

• Notitie ‘Uitvoeringsmethoden MIRT Marken’ 

Grontmij – 1 februari 2016 

 

• Notitie ‘Onderbouwing aanpassing geotechnisch lengteprofiel’ 

Grontmij – 29 januari 2016 

 

• Presentatie  ‘Dijkversterking Marken’ 

Grontmij 

 

• Presentatie ‘MIRT Verkenning Dijkversterking Marken’ 

Rijkswaterstaat – januari/februari 2016 

 

• Kader ruimtelijke kwaliteit dijkversterking Marken 

Bosch Slabbers Landschapsarchitecten – september 2015 

 

• Eindrapportage MIRT Onderzoek Pilot Meerlaagsveiligheid Marken; Notitie Fase 2: Op weg 

naar kansrijke oplossingen 

Antea Group – 19 november 2014 

 

• Hydrobiografie Marken; Leven met het water 

Land-id i.s.m Beek & Kooiman – 17 april 2014 

 

 

 

 


