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Onderwerp advies Taskforce Deltatechnologie inzake waterveiligheid RWS-2016/43336

Marken

Geachte heer De With,

Op 21 september heeft u, namens de Taskforce Deltatechnologie, advies
uitgebracht aan het projectteam dijkversterking Marken over vroegtijdige
marktbenadering voor de realisatie van de dijkversterking. Ik wil u hierbij hartelijk
danken voor dit advies.

De Taskforce is door het projectteam gevraagd advies uit te brengen over de
maakbaarheid van in de MIRT-verkenning onderzochte alternatieven. Vervolgens
heeft u aangeboden mee te denken over mogelijkheden voor vroegere
marktbenadering. Dit om de meest optimale oplossing voor Marken te bereiken
waarbij enerzijds de in de markt aanwezige innovatiekracht wordt benut, de markt
maximale bewegingsvrijheid heeft en anderzijds de aanleg snel na het doorlopen
van de publiekrechtelijke procedures kan starten.

In de aanloop naar uw advies hebben verdiepende gesprekken plaatsgevonden
tussen leden van het projectteam Marken en de Taskforce Deltatechnologie. Hierin
zijn verschillende mogelijkheden van vroege marktbenadering vanuit meerdere
invaishoeken belicht. U heeft hierbij o.a. gepleit voor het onderbrengen van de
fasen planuitwerking en realisatie in één contract en voor marktbenadering op
basis van Best Value Procurement (BVP). De gesprekken hebben het projectteam
gescherpt in de ideevorming over de wijze waarop RWS projecten op de markt kan
zetten.

In de gesprekken is door het projectteam gemotiveerd dat de combinatie van
planuitwerking en realisatie in één contract geen goede en geen haalbare
oplossing is. Redenen hiervoor zijn de complexiteit in de omgeving, de vele
stakeholders en de talrijke leemtes in de scope. Vervolgens is de nadruk komen te
liggen op andere mogelijkheden om marktpartijen vroegtijdig te betrekken bij de
nadere planvorming en voorbereiding van de realisatie.
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De opdracht voor de planuitwerking is inmiddels gepubliceerd op TenderNed. Het Ons kenmerk

is de bedoeling dat binnen RWS in de komende maanden een principekeuze wordt RwS2016/43336

gemaakt over de wijze en het tijdstip van marktbenadering voor de realisatie. Bij
deze keuze zal het advies van de Taskforce Deltatechnologie worden betrokken.
Hieronder ga ik kort in op enkele van de specifieke aanbevelingen van de
Taskforce.

U beveelt aan om de aanbestedingsprocedure te starten op basis van een
concept ontwerpprojectplan Waterwet. Het opstellen van het
ontwerpprojectplan en het projectplan gebeurt vervolgens in nauwe
samenwerking met de geselecteerde marktpartij.
Reactie: Voordelen van de door u voorgestelde werkwijze zijn dat het
projectplan en de daaraan gekoppelde “hoofdvergunningen” op maat
gemaakt kunnen worden en dat de realisatie snel na het onherroepelijk
worden van het projectplan kan starten. Nadelen zijn dat deze vorm van
aanbesteding veel aandacht vraagt in de fase van contractvoorbereiding
en dat deze contractvoorbereiding — gegeven de planning van de
planuitwerking - feitelijk al had moeten beginnen. Los van het
organisatievraagstuk dat hierbij ontstaat, constateer ik dat deze variant
niet is in te passen in het lopende proces, zonder negatieve consequenties
voor de planning van de besluitvorming.
In uw advies stelt u dat het project op zoek moet naar een technische
oplossing die het eigen karakter van Marken behoudt en rekening houdt
met de autonome bodemdaling en zettingsgevoeligheid in het gebied.
Reactie: Hiermee sluit u aan bij de ambities die de samenwerkende
overheden in het project hebben geformuleerd en de keuzes die de
minister van Infrastructuur en Milieu bij het vaststellen van het
voorkeursalternatief heeft gemaakt.

• U adviseert te werken aan een uitvraag op doelniveau.
Reactie: Het is voor mij een belangrijk aandachtspunt dat in de
contractvoorbereiding - binnen de te stellen kaders en randvoorwaarden -

ontwerp- en uitvoeringsvrijheid voor de markt wordt gecreëerd.
• Een nadrukkelijke aanbeveling is om tijdens de aanbestedingsprocedure

de transactiekosten voor marktpartijen beperkt te houden.
Reactie: Dit is staand beleid binnen RWS en zal als aandachtspunt in de
contractvoorbereiding worden meegenomen. Ik zal onderzoeken in
hoeverre hiertoe kan worden aangesloten op de werkwijze die is
gehanteerd bij de door u aangedragen referentieprojecten.

• Een laatste aanbeveling van u is om de Eilandraad Marken op enigerlei
wijze te betrekken in de beoordeling van aanbiedingen.
Reactie: Dit idee spreekt mij zeer aan en ik zal onderzoeken hoe hier met
inachtneming van de aanbestedingsregels invulling aan kan worden
gegeven.
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Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de manier waarop Ons kenmerk

het advies van de Taskforce Deltatechnologie wordt meegenomen bij de verdere Rws2016/43336

voorbereiding van de dijkversterking op Marken en dank u nogmaals voor de
inspirerende gesprekken.

Met vriendelijke groet,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens de,
directeur &t twikk.i4ng Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

..M. Beekman
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