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Notitie
Betreft: Status Taskforce Deltatechnologie per december 2015
Deze notitie geeft een statusrapport van de Taskforce Deltatechnologie (TFDT) aan de leden
van het Kernteam Deltatechnologie van het bedrijfsleven per december 2015. Er wordt een
terugblik gegeven over de advisering in de afgelopen periode. Tevens wordt een vooruitblik
gegeven voor de komende periode.
Bemensing TFDT
De afgelopen periode hebben we als basisteam zeer intensief gewerkt en vanuit de
Samenwerkingsovereenkomst vooral verbinding gezocht naar de waterschappen. Dit is
mede gebeurd n.a.v. de uitkomsten van een informele sessie tussen basisteam en schil op
10 juli 2015. Maar het is ook in lijn van de gewenste professionalisering waarbij het
secretariaat is versterkt waardoor de werkwijze effectiever verloopt. Daarnaast overwegen
we het aantal werksessies van het basisteam (en schil) uit te breiden.
Rapportage
1. De TFDT rapporteert over de stand van zaken aan het bestuur, steeds voorafgaand aan
het Kernteamoverleg.
2. Periodiek zal de TFDT een statusrapport opstellen t.b.v. het bestuur. Dit statusrapport
zal ook worden gebruikt als communicatiemiddel richting de achterban.
3. Communicatie is een belangrijk aandachtspunt. Dit statusrapport is gericht aan het
Kernteam en wordt door de contactpersonen van de brancheorganisaties verspreid
binnen hun achterban. De contactpersonen zijn Edwin Lokkerbol (Vereniging van
Waterbouwers), Katheleen Poels (NLingenieurs), Harry Wisse (Bouwend Nederland,
vakgroep Deltabouwers).
4. Adviezen van de TFDT worden zo nodig toegelicht.
Communicatie
De afgelopen periode is intensief gecommuniceerd naar de achterbannen inzake de
samenwerkingsovereenkomst. Zowel de ondertekende samenwerkingsovereenkomst als de
weergave van de markt- en kennisdag HWBP ‘Van gouden driehoek naar kennisbal’ is
gedeeld met de achterbannen.
De notitie “Status Taskforce Deltatechnologie” dient als intern communicatiemiddel.
Statusnotitie en adviezen worden verspreid binnen de achterban van de
brancheorganisaties.
Informatie over de TFDT is te vinden op de websites van de Topsector Water en van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (E-zine). Echter, een eigen website voor de TFDT is
gewenst om snel informatie naar de brancheverenigingen te kunnen verstrekken.
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1.

Samenwerking HWBP

Samenwerkingsovereenkomst Topsector Water een feit
‘Van gouden driehoek naar kennisbal’
Op 29 september 2015 is tijdens de markt- en kennisdag een Samenwerkingsovereenkomst
getekend waarin de TFDT gedurende tenminste 3 jaren haar bijdrage zal geven aan één van
de majeure programma’s in Nederland: het Hoogwaterbescherminsgprogramma. Met name
daarbij is de betere, snellere en goedkopere doorloop van projecten van belang. Ook is
daarbij de tijdige ondersteuning van kennisprogramma’s cruciaal. De TFDT zal ook daar
bijdragen aan concrete projecten en kennisbanken.
Verbinden, vertrouwen, vakmanschap en co-creatie. Het zijn veelgehoorde woorden tijdens
de markt- en kennisdag die in het teken stond van ‘het Nieuwe Deltawerken’. Volgens de
gouden driehoek, gevormd door de overheid, markt en de kennisinstellingen, zijn dit namelijk
dé sleutelwoorden tot succes. Maar wanneer is een deltaproject een succes? “Als het
sneller, beter én goedkoper ten uitvoer wordt gebracht.”
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 Taskforce voorziet met name in:
− het initiëren van nieuwe projecten;
− het in de realisatiefase brengen van een continue stroom van nieuwe projecten met
voldoende rendement;
− het mogelijk maken van innovatieve technische toepassingen;
− het vinden van mogelijkheden om individuele projecten beter, sneller en goedkoper te
kunnen realiseren.
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Rond de Samenwerkingsovereenkomst staan vlnr. Luc Kohsiek, Richard Jorissen, Jan Aart van
Twillert, Hendrik Postma, Jelke Jan de With, Frank den Heijer, Arend Nagel

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Het programma 2016-2021 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) laat een
versterking van de ingezette lijn zien: meer projecten, meer investeringen in innovaties,
intensivering van de onderlinge samenwerking van overheden en van de samenwerking met
kennisinstellingen en bedrijfsleven. Die versterking is nodig om invulling te geven aan de
uitvoeringsdoelen van het Deltaprogramma: de waterkeringen van Nederland voldoen aan
de nieuwe veiligheidsnormen en de projecten dragen bij aan het realiseren van de regionale
voorkeurstrategieën.
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma omvat in de periode 2016-2021 88 projecten met
vijf projectoverstijgende of landelijke verkenningen. De financiën voor het HWBP zijn
hiermee inmiddels gegroeid tot 1171 miljoen euro. Dit is meer dan eerder verwacht werd
omdat binnen het Deltafonds het voorgaande programma HWBP-2 minder budget nodig
heeft om de projecten uit dat programma te realiseren. Hierdoor is het beschikbare budget
voor HWBP met 100 miljoen euro toegenomen en kunnen meer beheerders met meer
projecten aan de slag. Deze vrijval van HWBP2 maakte het ook mogelijk om in het
programma 2016-2022 een programma voor de rijkskeringen op te nemen met tien projecten
voor in totaal 70 miljoen euro.
De relatie met de kennisinfrastructuur en het bedrijfsleven wordt aangehaald door de
Taskforce Deltatechnologie (van de Topsector Water) actief te betrekken in de initiële fase
van projecten.
Bron: DeltaNieuws, jaargang 5, nummer 3
Belangrijke aandachtspunten in het HWBP zijn:
• Innovaties, welke nodig zijn om de opgave doelmatiger te gaan realiseren, mogelijk
maken. Het betreft met name projectoverstijgende verkenningen en macrostabiliteit. Het
bedrijfsleven is hier nu in de volle breedte bij betrokken om mogelijke toepassingen te
onderzoeken i.v.m. alternatieve technieken en rekenmethodieken om de
waterveiligheidsopgave te optimaliseren.
In de statusrapportage van 22 september jl. is uitgebreid bericht inzake
projectoverstijgende verkenningen en het belang van toepassen van nieuwe kennis en
innovatie. Ik wijs er nogmaals op dat binnen het Programmabureau hiervoor de volgende
regeling geldt: De financieringsregeling van het HWBP kent 100% vergoeding voor
testlocatie en pilot projecten.
• Vervroegde verkenningen: Nieuw in het HWBP zijn de zogenaamde vervroegde
verkenningen. Het programma 2016-2021 bevat twintig vervroegde verkenningen.
Hiermee wordt beoogd dat nog vóór de start van een verkenning de beheerder de
veiligheidsopgave scherp formuleert met behulp van (aanvullende) grondonderzoeken
en technische analyses waarbij het doorgronden van de faalmechnismen van belang is.
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Deltacongres
Tijdens het zesde Nationaal Deltacongres op 5 november jl. was de TFDT aanwezig met
een eigen stand waar de organisatie, de werkwijze en de adviezen van de TFDT zijn
gepresenteerd en toegelicht. Daarnaast zijn goede voorbeelden van innovaties getoond.
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma was ook aanwezig met een eigen stand. Hier werd
het HWBP Projectenboek 2016 gepresenteerd. De aanwezigen konden een exemplaar
meenemen. Het projectenboek is ook te downloaden op de website van het HWBP
www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl

2.

Procesversnelling HWBP

In de statusrapportage van 22 september jl. is bericht over de procesversnelling bij het
HWBP en de vraagstelling is als volgt geformuleerd:
“Op welke manier kan het (nieuwe) Hoogwaterbeschermingsprogramma projecten
beter, sneller en goedkoper realiseren?”
Hier wil ik op basis van ervaringen van de afgelopen periode het volgende aan toevoegen.
Sneller, beter en goedkoper vraagt deskundigheid en vakmanschap bij zowel
opdrachtnemers als bij opdrachtgever. Dit kan d.m.v. een vroegtijdige marktbenadering
waarbij we onzekerheden in beeld brengen en deze vervolgens gezamenlijk trachten te
beheersen. Dit is niet afhankelijk van de grootte maar geldt voor elk project.
Het kan niet zo zijn dat sneller, beter en goedkoper er toe leidt dat er onzorgvuldig met
onzekerheden wordt omgegaan en de opdrachtnemer niet te beheersen risico’s krijgt
toebedeeld.
Ook is gerapporteerd dat uit onze advieservaringen van de afgelopen tijd blijkt dat alle
beheerders vertragingen constateerden bij de start van de projecten voor 2015. Met name
wijten zij dit aan de ontwikkeling van het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI 2017), het
Ontwerpinstrumentarium (OI) en de overstap naar de nieuwe normeringen vanaf 2017.
De trend is dat bij het ontwerp ook het bedrijfsleven een belangrijke rol gaat vervullen in de
toekomst met als voorbeeld de POV Macrostabiliteit waarbij het bedrijfsleven in de volle
breedte is vertegenwoordigd.

3.

Nieuwe concrete verzoeken tot advisering door TFDT

Mede naar aanleiding van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en de
daaropvolgende presentatie van de TFDT tijdens de Bijeenkomst Ambtelijk Opdrachtgevers
van de waterschappen op 16 oktober jl. hebben de waterschappen, welke de eerstkomende
jaren bij de opgave zijn betrokken, de TFDT gevraagd ondersteuning en advisering te
leveren.
Vervolgens heeft de TFDT een selectie voor 2016 gemaakt, die is afgestemd op onder meer
het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit geldt zowel concrete projecten als de
kennisprojecten die daarbij nodig zijn.
Mede op basis van de input is een presentatie ‘Terugblik 2015 en focus 2016’ samengesteld
(zie bijlage).
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Daarbij ziet de TFDT als doelstellingen voor 2016 op het gebied van kennis bevorderen en
delen:

Op basis van bovengenoemde input wordt er nu gewerkt aan een jaarplan 2016 wat
ondersteund moet worden door de publieke- en private ondertekenaars van de
samenwerkingsovereenkomst.

4.

Projectoverstijgende verkenningen – POV

In de statusrapportage van 22 september jl. heb ik u als volgt bericht:
In projectoverstijgende verkenningen is ook het in beeld brengen van kennisleemten en de
juiste kennisvragen erg belangrijk. In het verleden was het gebruikelijk dat kennisvragen,
met als voorbeeld de sterkte van veen, in eerste instantie werden beantwoord door de
kennisinstellingen, in tweede instantie door het adviserend bedrijfsleven, en in derde
instantie werd het uitvoerend bedrijfsleven er mee geconfronteerd. Het streven is in de
toekomst de kennisleemten vroegtijdig in beeld te brengen waarbij alle partijen van de
Gouden Driehoek worden betrokken. En waarbij ook de uitvoerbaarheid en de toepassing
erg belangrijk is.
Binnen het HWBP is het toepassen van nieuwe kennis en innovatie een belangrijk item.
De kansenscan is een instrument wat is ontwikkeld om innovatie en slimme oplossingen aan
te wakkeren. Het bedrijfsleven maakt tot op heden weinig of geen gebruik van deze
mogelijkheid. Door de kenniskant van de Gouden Driehoek wordt de kansenscan wel benut.
Ter stimulering een goed voorbeeld:
Middels de kansenscan is het idee van de JLD Dijkstabilisator ingebracht, ontwikkeld en
getoetst. Hiervoor geldt de volgende regeling.
In het programma van het HWBP staat Letterlijk ‘ De financieringsregeling van het HWBP
kent 100% vergoeding voor testlocatie en pilot projecten.
Als goed voorbeeld is uitgebreid bericht over de JLD dijkstabilisator.
In 2016 zullen wij ons richten op het evalueren van de macrostabiliteit en piping. Ook zal de
voortgang in beeld worden gebracht en eventuele belemmeringen zullen wij op de juiste
tafels agenderen.
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POV Keileem
In de statusrapportage van 22 september jl. heb ik u als volgt bericht:
Door middel van het uitvoeren van de pilot worden de kennisvragen en de mogelijke
toepassing van keileem in beeld gebracht. De pilot kan hierdoor mogelijk bijdragen aan een
substantieel aandeel van de benodigde 1,2 miljoen m3 voor de dijkverbetering. Daarnaast
krijgen we met de pilot ook inzicht in de overige toepassingsmogelijkheden. Zoals de
toekomstige zeedijkversterking Waddenzee.
In plaats
laats van literatuuronderzoek of alleen laboratoriumonderzoek, werd een proefproject
nodig gevonden. Dit is de uitkomst van de expertmeeting die op 26 maart 2015 heeft
plaatsgevonden. De brancheorganisaties zijn gedurende het proces steeds op de hoogte
gehouden
ouden van de voortgang van de pilot.
In een pilot kan ervaren worden met welk type keileem men te maken heeft en hoe deze zich
in dijkenbouw gedraagt. Dijkversterkingen vinden veelal aan de binnenzijde plaats, om de
afvoercapaciteit en waarden aan de waterzijde
waterzijde niet te verstoren. Een beproeving van
keileem in de dijkenbouw moet dan ook gericht zijn op bouwen aan de landzijde. Het
aanleggen van een gedeelte binnenbermverzwaring werd dan ook als geschikt geacht voor
een pilotproject.

Van de uitvoering en onderzoeken van de Pilot Keileem 2015 zijn twee rapporten
verschenen:
• Rapport 1 – Aanleg, ontgraving en verwerking van de keileem
• Rapport 2 – Onderzoeken, bemonstering en resultaten van analyses
Met uit een oplegnotitie de volgende bevindingen:
bevinding
Uitvoering pilot keileem
Uit de winlocatie voor de keileem is 3000 m3 ontgraven. De keileem is in 3 weken (9 dagen,
9 vrachten) ontgraven en direct na ontgraven verwerkt in het depot. Het depot werd
opgebouwd over een lengte van 60m op de binnenteen van een deel van de
Ommelanderzeedijk.
eedijk. De keileem werd aangebracht als steunberm aan de binnenzijde van
de waterkering en kreeg een dikte van circa 2.50 m.
De afdekkende kleilaag op de pilotlocatie is ter plaatse van de aangelegde steunberm
afgegraven verwijderd, Op spanningswater of piping
piping tegen te gaan is de keileem op een
aangebrachte zandlaag geplaatst en is een drainage aangelegd in de teensloot van de
bestaande berm. Uit de data van de peilbuizen die in de dijk waren geplaatst blijkt dat deze
drainage goed heeft gefunctioneerd.
De keileem is over het gehele wingebied gewonnen, maar blijkt een relatief constante
korrelopbouw te hebben, bestaande uit zand van uiterst fijn (2um) tot ca. 4mm. De
plasticiteitsindex is klein tussen uitrolgrens (ca 11% vochtgehalte) en vloeigrens (ca. 20%
2
vochtgehalte). De erosiebestendigheid is door het grote specifieke korreloppervlak groot, er
is geen afvloeien van materiaal geconstateerd bij ontgraven, verwerken of in regenweer.
Bepalend voor de verwerking is dan ook het vochtgehalte. Omdat de keileem
keile
van onder
water is ontgraven, is de keileem verzadigd. Dit kan negatief beïnvloed worden door het
inmengen van water door het afspoelen van zand in de scheepsbak, het niet kunnen
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afpompen van opgesloten water in de scheepsbak, en het niet onder afschot aanbrengen bij
regenweer.
Geofysische analyses
Het poriëngehalte van de keileem zoals gebaggerd is groter dan optimaal, maar verdichting
na aanbrengen bleek bij het aanwezige vochtgehalte niet mogelijk. Slechts het afvlakken van
gestorte keileem is nodig en voorkomt plasvorming bij regenweer. De droge dichtheid
bedraagt voor en na verwerking ca. 1760 kg/m3 (nat ca. 1950 kg/m3), waarmee de keileem
door de brede korrelverdeling tot zeer fijne delen relatief zwaar is.
De keileem kan slechts aan de oppervlakte uitdrogen tot hard materiaal, maar in de kern of
onder een aangebrachte afdeklaag blijft ook na langere tijd het vochtgehalte hoog en de
verdichting minder dan optimaal. In proefsleuven kon tot meer dan 2,5 m diep worden
gegraven zonder dat de sleuf inviel. Er trad daarbij geen water uit, maar wel was het
duidelijk dat het materiaal veel water vast houdt. Keileem die zonder afdeklaag in zon, weer
en wind was geplaatst bleek als geheel niet te drogen, maar zelfs in vochtgehalte toe te
kunnen nemen.
De ongedraineerde schuifsterkte blijkt in het depot, behoudens enkele uitschieters naar
boven, te liggen tussen 10 en 15 kPa, en op grond van cyclische triaxiaalproeven lijkt
keileem bestand tegen de aardbevingen die in Groningen verwacht worden.
De geleidbaarheid (EC) van het van het uittredende water uit de keileem ligt relatief laag in
vergelijking met de omgeving en zal daarmee naar verwachting geen verzilting van de
omgeving veroorzaken.
Conclusies
De keileem uit de te baggeren vaarweg Noordzee-Eemshaven blijkt goed geschikt als
materiaal voor het aanbrengen van een steunberm in de dijkverbetering Delfzijl-Eemshaven.
Er is ten opzichte van toepassen van (gespoten) zand wel extra inspanning nodig in beheer
van het vochtgehalte en overslag in een haven.
Het primaire uitgangspunt van onze aanpak is dat alle partijen van de Gouden Driehoek
hierbij zijn betrokken. Deze nieuwe werkwijze daagt uit tot een nieuwe aanpak gericht op
kennisinbreng, kennisontsluiting en het sneller toepassen van nieuwe kennis waarbij ook het
bedrijfsleven vanaf het begin bij betrokken is.
De kern is dat de pilot niet op basis van een traditionele aanpak kon worden uitgevoerd. Een
gezamenlijke aanpak op basis van een alliantie, waarbij gelijkwaardigheid van de partijen het
uitgangspunt is, is de juiste basis.
Wij bundelen hierin alle kennis en doen wat het beste is voor het project. Het gezamenlijk
doel, dat we willen bereiken, is hierin leidend!

5.

Stand van zaken lopende adviseringen

Dijkverbetering Delfzijl – Eemshaven
De pilot keileem is afgerond. De onderzoeksresultaten van de pilot keileem worden ter
beschikking gesteld aan de geselecteerde partijen. Het betreft de volgende producten:
• rapport ‘Evaluatie pilot keileem; samen sneller slimmer innoveren!’ d.d. 14 juli 2015
• rapport ‘Pilot keileem – rapport 1: Aanleg steunberm’, concept revisie 1.0, 24
oktober 2015
• rapport ‘Pilot keileem – rapport 2: Laboratoriumonderzoek en analyse’, definitief
revisie 2.0, 23 oktober 2015
Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg (Waterschap Rivierenland)
De ambitie van het waterschap is zo vroeg mogelijk het beste uit de te markt halen
(gebaseerd op mensen, vakmanschap, kennis en kunde).
De TFDT is gevraagd samen met het IPM Team tot een gezamenlijk advies te komen.
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Wat is de meest optimale contractvorm/marktbenadering voor dit project?
zodat
- er een maakbaar en toetsbaar ontwerp ontstaat
- de marktkennis vroegtijdig wordt benut
- er zo weinig mogelijk overdrachtsverliezen zijn
- de juiste capaciteit en kwaliteit van mensen aanwezig is
- er een sneller, beter en goedkoper projectresultaat ontstaat waar iedereen plezier aan
beleeft en trots op is.
Om hier antwoord op te geven dienen de factoren die van invloed zijn op dit project
afgewogen te worden tegen de verschillende ontwikkel-/contractmodellen.
Het uitgangspunt van het advies is dat de samenwerking zo vroeg mogelijk in het proces,
dus in de verkenningsfase, moet starten. Alleen dan zijn de onzekerheden en de
beheersmaatregelen vroegtijdig in te schatten. Het is vooral van belang dat bij het opstellen
van het ontwerp de opdrachtnemer aan tafel zit zodat er een maakbaar ontwerp ontstaat.
Ontwikkeling Grevelingen/Volkerak-Zoommeer
Medio oktober heeft er overleg plaatsgevonden met het IPM team. Het is duidelijk geworden
dat het project vertraagt i.v.m. het niet beschikbaar zijn van voldoende middelen.
Ook overweegt met de beide bekkens contractueel te knippen en verder te optimaliseren.
Echter, dit ondermijnt de oorspronkelijke businesscase omdat er een aanzienlijke besparing
wordt verwacht door de samenhang van beide projecten te benutten.

6.

Goede voorbeelden uit de praktijk

Dijkverbetering Schoonhovenseveer – Langerak
Waterschap Rivierenland heeft de dijkverbetering Schoonhovenseveer – Langerak
aanbesteed volgens een Plan, Design & Construct- contract. Dit betekent dat de aannemer
verantwoordelijk is voor ontwerp, voorbereiding en uitvoering. De rol van de aannemer is in
dit project veel groter dan bij andere dijkverbeteringen. Dat heeft als voordeel dat de
aannemer de ruimte krijgt om innovatieve oplossingen te bedenken en toe te passen.
Bovendien zijn ontwerp en realisatie goed op elkaar afgestemd. Daardoor kan de
dijkverbetering sneller en tegen lagere kosten worden uitgevoerd. Waterschap Rivierenland
toetst of de aannemer de gemaakte afspraken ook nakomt.
Aannemingscombinatie de Vries & van de Wiel en Heijmans Wegen in samenwerking met
Movares zijn begin 2014 gestart met de voorbereiding van de dijkverbetering. Daaronder
vallen aanvullende onderzoeken, het doorlopen van planologische procedures en het
aanvragen van vergunningen en conditionerende werkzaamheden. De uitvoering van de
werkzaamheden is gestart in de lente van 2015. Eind 2015 moet de dijk tussen
Schoonhovenseveer en Langerak weer hoogwaterveilig zijn. In de periode daarna is de
aannemer nog bezig met een aantal afrondende werkzaamheden.
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7.

Ontwerpinstrumentarium (OI) / Wettelijk Toetsinstrumentarium
(WTI)

Een snelle ontwikkeling van het OI in samenhang met het WTI is van belang om een
versnelling van het HWBP mogelijk te maken. Dit is tijdens het periodiek overleg
TFDT/HWBP/Kennisambassadeur duidelijk in beeld gebracht. In daarop volgende
bijeenkomsten over dit onderwerp is besloten de krachten te bundelen. De TFDT heeft
daartoe een aanzet gegeven (zie onderstaande sheets). Dit is in lijn met de bovengenoemde
samenwerkingovereenkomst. Er is nu een werkgroep gevormd om een plan van aanpak te
maken.
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8.

Professionalisering

Het afgelopen jaar is in velerlei opzichten zeer intensief geweest waarbij nu het moment is
aangebroken om enkele wezenlijke beslissingen te nemen ten aanzien van de verdere
professionalisering en financiering van de Taskforce.
In de vergadering van de Stuurgroep HWBP van 20 mei jl. heeft ondergetekende een
presentatie gegeven over de werkwijze en de continuïteit middels professionalisering van de
Taskforce Deltatechnologie. De stuurgroep heeft inmiddels besloten de samenwerking te
intensiveren (zonder deze te institutionaliseren) en hiervoor voor ondersteuning van de
onafhankelijk voorzitter middelen ter beschikking te stellen op basis van een Jaarplan van de
Taskforce Deltatechnologie.
Een Jaarplan 2016 van de TFDT wordt op korte termijn voorgelegd aan het Kernteam van
het bedrijfsleven van de Topsector Water. Daarmee kan vanaf 1 januari 2016 invulling
worden gegeven aan hetgeen op de TFDT afkomt zoals hierboven beschreven. In het
Jaarplan wordt de focus voor 2016 vastgelegd, die haalbaar is met de aangegeven
financiering en organisatie.
Zo kunnen we de uitdaging aan !

Jelke Jan de With
Voorzitter Taskforce Deltatechnologie

Bijlage:
- Presentatie ‘Terugblik 2015 en Focus 2016’
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Topsector Water:
Verdubbeling toegevoegde waarde Nederlandse watersector in 2020
Co-creatie in de gouden driehoek:
Overheid, Markt en Kennisinstellingen
Substantiële investeringen in de nabije toekomst:
van RWS en Waterschapen in Waterveiligheid, Deltaprogramma en Deltatechnologie
Effectiever en efficiënter inzetten van het overheidsbudget
Behoefte aan bundeling kracht bedrijfsleven
Ontsluiten van kennis en bevorderen van vertrouwen

Taskforce Deltatechnologie - Focus 2016

o
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Aanleiding Taskforce Deltatechnologie (TFDT)

5

Taskforce Deltatechnologie

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

Stelling::
Stelling
“Door de inzet van de Taskforce Deltatechnologie zijn marktconsultaties niet meer nodig”
nodig”
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Mei
2013

juni
2013

1 april
2014

dec.
2014

• Bijeenkomst van de brancheorganisaties
• Verzoek voorzitter van het kernteam Deltatechnologie tot oprichting TFDT
• Toelichting PvA TFDT aan het Kernteam Deltatechnologie
• Kwartiermaker Jelke Jan de With voert gesprekken met de leden basisteam
• Basisteam TFDT is gevormd
• Kwartiermakerschap omgezet in voorzitterschap
• TFDT van start
• Achterbanbijeenkomst “Marktkansen in Deltatechnologie”

• Professionalisering Taskforce
• Samenwerkingsovereenkomst HWBP, TFDT en kennisinstellingen gereed
• Bijeenkomst Basisteam met schil “Met de blik op de toekomst” – Professionalisering TFDT

juli
2015

29 sept.
2015

• Ondertekening samenwerkingsovereenkomst HWBP “Van Gouden Driehoek naar Kennisbal”

Taskforce Deltatechnologie - Focus 2016

maart
2013
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TFDT: Ontstaansgeschiedenis
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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.

Taskforce Deltatechnologie - Focus 2016

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.

10 december 2015

Mission Statement TFDT
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Taskforce Deltatechnologie

ORGANISATIE

9

Organisatie Topsector Water
Agri & Food

Creatieve
Industrie

Energie

Life Sciences
& Health

Topsectoren

Logistiek
Water

Chemie

10 december 2015

Overheid
High Tech
Systems &
Materialen

Tuinbouw

Kernteams

Programma
bureau

Taskforce
Deltatechnologie

Programma
commissie

Werkgroepen van
Kernteam Deltatechnologie
Topconsortium
voor Kennis en
Innovatie
Deltatechnologie

…….
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Kennisinstellingen

Bedrijven
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TFDT

10 december 2015

Organisatie Kernteam Deltatechnologie
BEDRIJVEN

opdracht

Peter Struik
Stefan Kuks

OVERHEID

KENNISINSTELLINGEN

Maarten Smits
Bart van den Hurk

Taskforce Deltatechnologie - Focus 2016

Hendrik Postma
Maarten Reijgersberg
Frank Goossensen
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Staand: Martien Berk, Waldo Molendijk, Jana Steenbergen, Jelke Jan de With, Hans Stammes, Nicolle Geurts-van Kessel, Arjan Keuzenkamp, Daan van der Wiel
Gehurkt: Henrike Branderhorst, Gerben de Jong, Paul van Dijk
Ontbrekend op foto: Jan Put, Remco den Hertog
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Systemen
IJssel /
Markermeer

Kunstwerken

Basisteam
Ca. 10
personen

Kust
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Rivieren

Dedicated Basisteam vrijgemaakt uit bedrijfsleven

Flexibele schil vanuit de achterban die thematisch
en projectmatig worden ingezet
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project
project

project

project

Kennisplatform

Opleiding
Taskforce
Deltatechnologie
(TFDT)

Toepassing

Ontwerpen

Beheer &
Onderhoud

Wettelijk Toetsinstrumentarium
(WTI)

Ontwerp
Instrumentairum

Zorgplicht

Rivieren

Toetsen

Kust/IJsselmeer

Nationaal Kennis- en
innovatieprogramma
‘Water en Klimaat’
(NKWK)

Werkplaatsen

Risicobenadering

Lange Termijn Kennisbasis Waterkeringen
14
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Projecten beter, sneller en goedkoper

o

Innovaties bij projecten mogelijk maken

o

Initiatiefnemers helpen nieuwe projecten te ontwikkelen

o

Kenmerken activiteiten:
 Per project wordt in korte periode specifiek advies geleverd
 Focus op concrete uitvoeringsprojecten
 Pre-competitief (voor aanbesteding)
 Inbedding van de adviezen bij de ontvangende organisaties; nazorg door
onafhankelijke voorzitter

Taskforce Deltatechnologie - Focus 2016

o

10 december 2015

Focus TFDT
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o
o
o
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o
o

Voorzitter TFDT rapporteert 2 maandelijks aan het Kernteam van het bedrijfsleven
Statusnotitie en adviezen worden verspreid binnen de achterban van de
brancheorganisaties
Verwijzing op websites van Topsector Water, het Hoogwaterbeschermingsprogramma,
Vereniging van waterbouwers en Bouwend Nederland.
E-zine op website HWBP
Eigen website TFDT in 2016

10 december 2015

Communicatie

16

8

11-12-2015

Doelen Kennisalliantie OI

o
o

2015
Verwarring over de financiering en
risicoverdeling

Taskforce Deltatechnologie - Focus 2016

o

2017

Duidelijke technische
grondslagen

o

2020

Onduidelijkheid/ verwarring over
de technische grondslagen

o

Kennisontwikkeling en vaststellen
kennisbehoefte t.b.v. OI (en toekomst)
Versnelling ontwikkeling, gebruiken,
verbetering, optimalisering OI
Versnelling gebruik en implementatie
OI in projecten
 Juiste informatie op het juiste
moment in lopende projecten
“Best practices” projecten uitwisselen
 Juist omdat OI geen kookboek
wordt en dwingt tot keuzes
Gezamenlijk doen, projectoverstijgend
leren
Procesinnovatie

10 december 2015

Duidelijke allocatie financiën en risco’s

o
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Kennisbal: Integrale behandeling in werksessies:
Aanpak
‘basispakket’

Procedures

Organisatie

Innovatie

Taskforce
deltatechnologie

Kennis
Ambassadeur

project

Deltaprogramma/
HWBP
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Marktbenadering
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Taskforce Deltatechnologie

ADVIEZEN
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Datum

Advies project Markermeerdijken-HHNK

5/2014

Advies project Houtribdijk

7/2014

Advies RWS MultiWaterWerk

3/2014

Advies POV Waddenzeedijken

9/2014

Advies secundaire keringen Zoommeer

7/2014

Eerste visie advies project WS Groot Salland (Zwolle)

6/2014

Concept advise project WS Rivierenland
(Gorinchem-Waardenburg)

6/2014

Marktbenadering / versnelling HWBP

2/2014

Advies HWBP Samenwerking met ENW

2/2014

Advisering nHWBP voor de kunstwerken

5/2014

Concept advies m.b.t. Programmering HWBP

12/2014

Samenwerkingsovereenkomst met HWBP

12/2014

Advies versterking Delfzijl – Eemshaven

11/2014

Kenniscoachingstrajecten bestortingen OSK

7/2014

Taskforce Deltatechnologie - Focus 2016

Projecten

10 december 2015

Resultaten 2014
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Datum

Aanscherping en afronding advies Houtribdijk

Q1

Waterkwaliteit Grevelingen / Volkerak Zoommeer en Getijdencentrale Brouwersdam:
• Tussentijdsadvies uitgebracht; eindadvies medio maart 2016

Q4

Vervolgadvies keringen Zoommeer

Q2

Advies project WS Rivierenland (Gorinchem-Waardenburg)

Q4

POV Piping

lopend

POV Macrostabiliteit

lopend

Pilot Keileem Eemshaven Delfzijl

Q3

Advies samenwerking Kennisinstellingen en ENW

Q2

Diverse communicatiemiddelen
Samenwerkingsovereenkomst Gouden Driehoek: Afgerond en ondertekend op 29-09-2015

Q3
Q1-Q3

Marktdag HWBP

Q3

Deltacongres

Q4

OI en WBI: Start Ontwikkeling en implementatietraject

Q3

Nader te definiëren projecten n.a.v. Marktdag HWBP

Q3-4

Taskforce Deltatechnologie - Focus 2016

Projecten

10 december 2015

Resultaten 2015

Samenwerkingsovereenkomst
Gouden Driehoek
Getekend 29-09-2015

10 december 2015
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op Marktdag HWBP
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Project - Verkenning

Programmeren
Instrumenten

HWBP Fases
Aanpak Taskforce Deltatechnologie

Programma

Planstudie

Advies

• Demonstratieprojecten
• Experiment

Toetsen en
beschikken

Review

• Kansenscan HWBP
• Handreiking innovatie
Marktbenadering

• Reviewsjabloon K&L
• Reviewteam

Programma

Project Verkenning

Programmeren

Kansenscan
HWBP
werksessie

Review en
toetsen en
beschikken

• Kansenscan
HWBP
• Werksessie
risico’s met TFDT
• Handreiking
innovatie
• Marktbenadering

• Reviewsjabloon K&L
• Reviewteam

Scope ontwerp

Marktuitvraag

Realisatie

• 100% subsidie

• Demonstratieprojecten
• Experiment

• Basispakket en
creatieve sessie
• ENW advies
• Begeleidingsgroep

Target verkorting
doorlooptijd
van 6 à 8 jaar
naar 4 à 5 jaar

Planstudie en Realisatie

POV’s

Instrumenten

Uitvoering en
verkenning

Uitvoering
• Basispakket en creatieve sessie
• ENW advies
• Begeleidingsgroep

100%
subsidie

Taskforce Deltatechnologie - Focus 2016

Aanpak HWBP

HWBP Fases

10 december 2015

Kennis en innovatie instrumenten voor Sneller-Beter-Goedkoper

MER – Ontwerp - Realisatie
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Start

Afsluitdijk: Marktbenadering
• Vismigratie komt apart op de markt

Q1

Waterkwaliteit Grevelingen / Volkerak Zoommeer en Getijdencentrale Brouwersdam
• Verdere actie pas na toetsing haalbaarheid financiering!
• Getijdencentrale alleen haalbaar met subsidie van EZ

Q1

WS Rivierenland Gorinchem-Waardenburg: Evaluatie

Q2

WS Rivierenland Tiel-Waardenburg

Q3

WS DO Delta: Mastenbroek IJssel

Q1

WS DO Delta: Genemuiden - Hasselt

Q1

WS DO Delta: Zwolle - Olst

Q2

WS DO Delta: Zwolle en Mastenbroek – Zwarte Water

Q1

WS Peel en Maasvallei

Q1

HHSK: Krachtige IJsseldijk: Marktbenadering

Q1

HDSR: Dijkversterking Centraal Holland

Q3

Nader te definiëren projecten

Taskforce Deltatechnologie - Focus 2016

Projecten

10 december 2015

Focus 2016: Projecten
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Start

Evaluatie
•

Advies TFDT Pilot keileem Eemshaven Delfzijl

Q1

•

Advies TFDT POV Macrostabiliteit en Piping

Q1

•

Advies TFDT procesversnelling HWBP en voortgang

Q1

•

Contract WSRL, WSGS & HHSK

Q1

WBI en OI ontwikkeling

Q1

•

Plan van Aanpak, startdocument

Q1

•

Concreet voorstel voor snelle start maken

Q2

Project Doen

Q1

Holwerd aan Zee

Q3

Leidraad kunstwerken HWBP, in samenwerking met HHNK

Q1

Multiwaterwerken, definitie vraagstelling iom Topsector Water en RWS

Q1
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Samen leren

10 december 2015

Focus 2016: Kennisdeling
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Samenwerken
•
•
•
•

Werkwijze, deelnemers, rapportage en verantwoording
Communicatie intern en extern
Financiering
Rol t.o.v. Kernteam Deltatechnologie

Q1

Q1
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Best Practices in boek

Plan

10 december 2015

Focus 2016: Professionalisering
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Start
Programmeren en prioriteren:
• Inbreng TFDT in HWBP Projectenboek 2017
• Overleg met de waterschappen, met de grootste opgave, inzake hun programma
Samenwerken
• Contractvormen (oa. presentatie A. van Wassenaer)
• Focus
• Overlegvormen (Evaluatie SOK, samenwerkingsverband Gouden driehoek)
Marktdag HWBP 2016 in Q3

Q1

10 december 2015

Focus 2016: Samenwerken Gouden Kennisbal

Q1
Q1
Q3
Q1-Q2
Q2
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Deltacongres 3 november 2016
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Taskforce Deltatechnologie
Jelke Jan de With
onafhankelijk voorzitter
tel. 06-51090320
e-mail jjdewith@planet.nl

20 mei 2015
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