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Notitie
Statusrapportage Taskforce Deltatechnologie per juli 2016
De voorzitter legt via de statusrapportages verantwoording af aan de Stuurgroep TFDT met
als bijlage de diverse producten die de TFDT (tot dan toe) over de concrete projecten als de
kennisprojecten heeft uitgebracht. Deze Statusrapportage wordt 2 maandelijks opgesteld en
is de basis voor een aansluitend voortgangsgesprek per kwartaal met de Stuurgroep TFDT,
ter evaluatie van en richting geven aan de TFDT. De statusrapportage wordt tevens ter
informatie verstuurd aan de achterban via de brancheorganisaties en aan de
Programmadirectie HWBP.
In de vorige statusrapportage is een overzicht gegeven van de samenstelling van het
basisteam en de extra expertise en is de overlegstructuur toegelicht.
Binnen het basisteam is een Dagelijks Bestuur (DB) gevormd, bestaande uit Henrike
Branderhorst en Arjan Keuzenkamp.

TFDT basisteam met experts (TFDT-dag te Hagestein 9 juni 2016)

Terugblik en vooruitblik
In maart 2013 is de TFDT van start gegaan. Het uitgangspunt was:
•

De noodzaak de kennis en kunde van het uitvoerend bedrijfsleven in te brengen, naast
die van adviserende ingenieursbureaus. Het bedrijfsleven is gewend om te gaan met de
uitvoerbaarheid en de kosten van projecten. Zij dragen ook vaak de risico’s. De
ingenieursbureaus brengen veel specialistische kennis in, welke in de meeste gevallen
is gericht op de publieke zijde. In de toekomst moet het meer gericht zijn op een
samenspel tussen uitvoerende partijen, ingenieursbureaus en de publieke
opdrachtgevers. Wat moet leiden tot een betere aanpak van projecten zodat deze
sneller in realisatie komen en de oplossingen toekomstbestendig en slim zijn. De
realistische innovaties komen vaak van de praktijkmensen welke gekoppeld kunnen
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worden aan de kennis van de ingenieursbureaus en kennisinstellingen.
•

Om als bedrijfsleven effectief te kunnen optreden in de waterbouwmarkt is een
bundeling van krachten noodzakelijk.

Om de belangen van het bedrijfsleven binnen de sector Deltatechnologie goed te behartigen
werden de bestaande krachten gebundeld binnen de TFDT. De TFDT fungeert daarmee als
vertegenwoordiger van het bedrijfsleven op dit speelveld. De TFDT wordt aangestuurd door
de Stuurgroep TFDT, waarin ook de Programmadirectie HWBP is vertegenwoordigd.
Mission statement TFDT
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 samenwerkingsovereenkomst Topsector Water is op 29 september 2015 door alle
partijen ondertekend. Het samenwerkingsverband is een belangrijk ijkpunt en ondersteunt de
samenwerking in de Gouden Kennisbal. Er is inmiddels veel bereikt op het gebied van
gelijkwaardigheid en samenwerking met de kennisinstellingen, waarbij de projectgerichte
adviezen een waardevol middel zijn gebleken en we leren van ‘best practices’. Tijdens het
periodiek Gouden Kennisbal overleg wordt kennis uitgewisseld tussen de waterschappen, de
Programmadirectie HWBP, de kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
Aandachtspunten zijn: aandacht voor elkaars belangen en transparantie tussen partijen
algemeen.
Mission statement samenwerkingsverband
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 HWBPprojecten, 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.

Met bovenvermelde uitgangspunten heeft de TFDT de afgelopen jaren succesvol gewerkt.
Er is veel bereikt! Op 9 juni jl. hebben de leden van het basisteam en de experts in
werksessies de afgelopen periode geëvalueerd en is vooruitgeblikt naar de toekomst.
In beeld is gebracht wat in de afgelopen tijd is bereikt en wat nog nodig is om de
doelstellingen voor de komende 2 jaar te halen.
Inmiddels is bereikt dat projecten versneld op de markt komen, met als voorbeeld
(dijkversterking Markermeerdijken, dijkversterking Gorinchem - Waardenburg,
Markerwadden), de samenwerking tussen de TFDT en de kennisinstellingen zich positief
ontwikkelt en de markt de publieke processen beter kent en vice versa.
Voor bijvoorbeeld het bereiken dat er een continue stroom van nieuwe projecten met
voldoende rendement op de markt komt waarbij de onzekerheden beter beheerst kunnen
worden, moeten nog stappen gemaakt worden.
Gekeken is hoe de TFDT de komende 2 jaar kan ‘oogsten’. Dit kan door te focussen op
projecten waarbij vanuit de bundeling van kennis, expertise en ervaring toegevoegde waarde
kan worden ingebracht. Gezamenlijk met de Programmadirectie, de waterschappen en de
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kennisinstellingen moet de juiste keuze voor projecten worden gemaakt. Nauw contact is
van groot belang: onderling kennis delen en successen gezamenlijk vieren!
In de vergadering van de Stuurgroep TFDT op 30 mei jl. is het TFDT jaarplan 2016
besproken. Er is ook gesproken over de projecten, waarbij de stuurgroep heeft
aangedrongen om focus aan te brengen.
Doordat de prioritering van het HWBP is gewijzigd, zijn verschillende projecten voor dit jaar
afgevallen. Deze projecten schuiven een aantal jaren naar achter. Het gaat om de volgende
projecten van WDO Delta : Mastenbroek-IJssel, Genemuiden-Hasselt en Zwolle-Olst.

De TFDT heeft verder de navolgende speerpunten benoemd. Dit zijn de middelen om de
noodzakelijke versnelling mogelijk te maken en de projecten op gang te helpen.

De projectoverstijgende thema’s in de speerpunten lopen als een ‘rode draad’ door de
projecten.
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De volgende zaken zijn momenteel actueel:
Stand van zaken lopende projecten (in het kort)
o
o

o
o

o

o
o

o

KIJK: de aanbestedingsprocedure van de ingenieursdiensten is in ontwikkeling.
Gorinchem-Waardenburg (Go-Wa): De aanbesteding van de vroegtijdige
markbenadering is in lijn met het advies van de TFDT. De keuze van samenwerking
biedt de mogelijkheid belemmeringen voor innovatie weg te nemen en ruimte te bieden
voor het stimuleren van procesmatige en technische innovatie. Het bouwen van
vertrouwen is hierbij het uitgangspunt.
Peel en Maasvallei: De aanbestedingsprocedure ingenieursdiensten is opgestart.
Getijdencentrale Brouwersdam / Waterkwaliteit Grevelingen: Een besluit over de aanpak
wordt uitgesteld naar het eind van het jaar. Dit is het besluit dat de Tweede Kamer op
7 juli heeft genomen. In deze periode zal er worden gezocht naar voldoende middelen.
POV Macrostabiliteit: In lijn met het mission statement van het samenwerkingsverband
wordt op dit moment binnen de POV Macrostabiliteit een scan uitgevoerd om goed zicht
te krijgen op de innovaties die het faalmechanisme macrostabiliteit effectiever
aanpakken en de ‘pareltjes’ te selecteren. Met deze pareltjes wordt gericht aan de slag
gegaan om ze een stap verder te helpen en liefst ergens concreet toegepast te krijgen.
Aanleiding hiervoor is dat er veel innovatieve ideeën zijn, maar dat het lastig is die in de
praktijk toe te passen. Ook de ‘Werkwijzer Stimuleren innovatieve inschrijvingen’ welke
binnen de POVM is opgesteld geeft invulling aan ‘het bieden van ruimte voor het
toepassen van kennis en innovaties’ zoals omschreven in het Mission Statement
POV Piping: Hier wordt gezocht naar innovatieve oplossingen van het probleem.
De toepasbaarheid is hierbij erg belangrijk. Dit vraagt een zorgvuldige afweging.
POV Waddenzeedijk: Grotendeels afgerond. De TFDT heeft hier advies gegeven
(november 2013). A. Wijnstra heeft een toelichting gegeven tijdens het Gouden
Kennisbaloverleg op 16 juni jl. Procesinnovaties zijn nieuwe concepten voor
oplossingen, met als voorbeeld de dubbele dijk, de overslagbestendige dijk, de
multifuctionele dijk en geulmanagement. Proceduretijdverkorting van 8 naar 4 jaar voor
de dijkversterking Eemshaven - Delfzijl.
Marken: De TFDT heeft advies uitgebracht aan het IPM Team. Er is nu een keuze
gemaakt voor een buitenwaartse oplossing die Marken de komende 50 jaar moet
beschermen tegen overstromingen, welke bestuurlijk is vastgelegd door de minister.
Deze oplossing kan rekenen op draagvlak bij de bevolking.
Momenteel zijn we nog in overleg over een vroegtijdige marktbenadering. We trachten
tot een gezamenlijk gedragen eindbeeld te komen waarbij de versnelling en de
vervlechting van de planprocedure en de marktbenadering het uitgangspunt is.

Voor uitgebreide informatie over de lopende projecten zie statusrapportages van 22 maart
en 24 mei jl.
Wegnemen van belemmeringen
Tijdens het Gouden Bal overleg is een korte terugblik geweest op de belemmeringen zoals
die in verschillende overleggen en gezamenlijke sessies tussen de marktpartijen, de
overheden en de kennisinstellingen zijn verzameld in de afgelopen jaren. Daarnaast is
gezamenlijk vastgesteld hoe ver we zijn gevorderd in het wegnemen van deze
belemmeringen om de individuele en gezamenlijke doelstellingen zoals onder meer
verwoord in het Mission Statement van het samenwerkingsverband te kunnen bereiken. Ook
is in verschillende groepjes een overzicht gemaakt van de actuele belemmeringen en
mogelijke maatregelen.
De opbrengst van de sessie wordt binnen de TFDT gebruikt om de juiste focus te houden in
de komende twee jaar. In kleinere werkgroepen wordt onder meer vervolg gegeven aan de
opgehaalde belemmeringen/maatregelen/adviezen met betrekking tot de noodzakelijke
versnelling. In het volgende Gouden Bal overleg wordt hieraan eveneens vervolg gegeven.
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Marktvisie WDO Delta
WDO Delta heeft de TFDT gevraagd advies uit te brengen over de mogelijkheden voor het
vroegtijdig betrekken van het bedrijfsleven gedurende de drie projectfases (verkenning,
planuitwerking, realisatie). Het advies is in een interactief proces tot stand gekomen.
Het volledige advies is bij deze rapportage gevoegd.

Ontwerpinstrumentarium (OI) – dit is een goed voorbeeld van samenwerking
Ontwerpen een verantwoordelijkheid van de beheerder
Het ontwerpen van waterkeringen is van oudsher altijd een verantwoordelijkheid (en vrijheid)
van de waterkering beheerder geweest. Daarmee wordt invulling gegeven aan het feit dat de
beheerder de waterkering en de omgeving ervan het beste kent. Na de stormvloedramp in
Zuid West Nederland in 1953 is er een ontwikkeling op gang gekomen waarmee waterkeren
steeds meer vanuit risico oogpunt, kwantitatief onderbouwd en landelijk werd aangestuurd.
De ENW, opgericht in 1962 als TAW, voorzag in ontwerpleidraden en met de Wet op de
Waterkering in 1996 kwam er een Voorschrift Toetsen op Veiligheid, waarin de rekenregels
werden voorgeschreven, vervat in een Wettelijk Toets Instrumentarium. De ontwerpvrijheid
bleef, en bij maatwerk kon advies gevraagd worden aan ENW. De gezamenlijke
ontwerpleidraden fungeerden als ontwerpinstrumentarium.
De nieuwe normering – nog meer ontwerpvrijheid
Via een lange weg vanaf de eerste Deltacommissie en Delta Wet (1958) (de Marsroute van
TAW (nu ENW), ingezet vanaf 1993, het project VNK, de 2e Deltacommissie en het project
WV21) is er nu een nieuwe normering gebaseerd op risico’s. De nieuwe normering bestaat
uit een begrenzing van de acceptabele kans op overstromen per dijktraject. Het voorschrift in
het Wettelijk Toetsinstrumentarium wijzigt in een Wettelijk Beoordelings Instrumentarium. De
nieuwe normering omvat immers meer vrijheidsgraden dan de oude, zodat er vele manieren
zijn waarmee een beheerder aan de kans op overstromen per dijktraject kan voldoen. Zo
komt er ook meer ‘toetsvrijheid’ in het systeem. Bij ontwerpen is deze vrijheid nog groter,
omdat ook het ontwerp vrij is qua dwarsdoorsnede, lengteprofiel en planhorizon. Daarom
ontstond het beeld dat, willen we van die toegenomen vrijheid een goed gebruik maken, ook
het instrumentarium voor ontwerpen moest worden geactualiseerd, om de beheerder te
ondersteunen.
OntwerpInstrumentarium voor de verkenningsfase – OI2014
In 2010 is door Deltares onder het project TOI een verkenning voor het ontwerpen van
waterkeringen bij de nieuwe normering uitgevoerd, waarin ook de inbreng van bedrijfsleven
is ondergebracht. In de jaren daarna is de prioriteit bij het toetsen gelegd omdat daarvoor in
2017, bij het inwerking treden van de nieuwe normen, een instrumentarium beschikbaar
moest zijn. Omdat het HWBP met ontwerpen al voorsorteert op het inwerking treden van de
nieuwe normen, en leidraden voor ontwerpen daarvoor ontbraken, is er eind 2013 met
beschikbaar materiaal een ontwerp instrumentarium in elkaar gezet, geschikt voor de
verkenningen van HWBP in 2014 (het OI2014). Dit OI2014 wordt langzamerhand verder
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ingevuld en aangevuld naar aanleiding van gebruik in de verkenningsfase van HWBP
projecten.
Het OI stond op de agenda in het Gouden Kennisbal overleg van 16 juni jl. en de Werkgroep
Programmering op 20 juni jl. Er is gesproken met o.a. RWS-WVL, HWBP, Deltares en met
de Waterschappen over de gezamenlijke doelstelling van het OI.
De gezamenlijke doelen in de Gouden Driehoek (Kennisbal), die TFDT en Deltares zien voor
het OI, gaan over:
• het effectief en efficiënt implementeren van ontwerpinstrumenten voor de nieuwe
overstromingsrisicobenadering;
• het stimuleren van de voortgang van de projecten en het benutten van kansen hierin;
• optimale samenwerking in de gouden driehoek.
TFDT en Deltares hebben hun kennis en krachten gebundeld en willen samenwerken met
RWS-WVL en de waterschappen om een goed en bruikbaar OI te ontwikkelen dat “aan de
voorkant” van projecten goed is doordacht en uitgetest. Door het gebruiken van de
ontwerpkennis van de markt kan vertraging in de projecten worden voorkomen en kunnen
ook kansen worden benut om tot slimmere ontwerptools te komen die leiden tot goedkopere
dijkversterkingen.

Tot slot

DE BEWEGER VOELT DE WERELD
Een beweger zet de wereld onder druk
om haar te bewerken.
Het doel van het bewerken is:
de wereld veranderen.
Een beweger verandert de wereld
mits hij het bewegen van zijn druk voortdurend herhaalt.
Maar hij verandert de wereld pas wérkelijk
indien hij na iedere beweging van haar verneemt
hoe het veranderen vordert.
Anders heeft het veranderen geen ‘richting’
en het herhalen geen zin.
De beweger moet eerst verandering voelen
en het vorderen ervan ervaren,
om de veranderingsoperatie te kunnen doorzetten en
– waar nodig – het veranderen te ‘veranderen’.
Een gedeelte uit het gedicht van Dick Raaijmakers (1930-2013)

Jelke Jan de With
Taskforce Deltatechnologie

Bijlage: Advies TFDT t.b.v. marktvisie WDO Delta 10 mei 2016
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Marktvisie Hoogwaterbeschermingsprogramma
WDOD
Terugkoppeling vragen WS Drents Overijsselse Delta
Samenwerken met het bedrijfsleven voor het HWBP
Taskforce Deltatechnologie - 10 mei 2016

1

Terugkoppeling vragen WS Drents Overijsselse Delta
Samenwerken met het bedrijfsleven voor het HWBP

2

•

Aanleveren voorbeelden van projecten waarbij sprake is van vroegtijdige samenwerking

•

Reageren op de toegevoegde waarde van spoor C “onderzoekend- en oplossingsgericht
samenwerken”

•

Advies geven over eerste selectie (zeef) van partners

•

Terugkoppeling belangrijke besluitvormingsmomenten voor het bedrijfsleven

•

Aanvulling sheet betreft belangen

•

Terugkoppeling K&L in relatie tot dijkversterking

Terugkoppeling vragen WS Drents Overijsselse Delta
Samenwerken met het bedrijfsleven voor het HWBP

•

Aanleveren voorbeelden van projecten waarbij sprake is van vroegtijdige samenwerking
Project

Opdrachtgever

Contract

Dijkverbetering Schoonhovenseveer – Langerak
(Ruimte voor de Rivier)

WS Rivierenland

PDC

Markerwadden

Natuurmonumenten / RWS

Realisatiemodel

Knooppunt Hoevelaken

RWS GPO

PDC

N201

Provincie Noord-Holland

D&C/Alliantie

Nederrijn (Vier maatregelen Nederrijn)

RWS Ruimte voor de Rivier

PDC (BVP)

Maasvlakte-2

Havenbedrijf Rotterdam

D&C

Voor de projecten in de lijninfrastructuur is de Spoedaanpak Wegen een belangrijke factor.

3

Terugkoppeling vragen WS Drents Overijsselse Delta
Samenwerken met het bedrijfsleven voor het HWBP

•

4

Aanleveren voorbeelden van projecten waarbij sprake is van vroegtijdige samenwerking
HWBP-Project

Opdrachtgever

Contract

Kampereilanden

WS Drents Overijsselse Delta

Bouwteam

Gorinchem-Waardenburg (GoWa)

WS Rivierenland

Alliantie

Markermeerdijken

HHNK

Alliantie

Terugkoppeling vragen WS Drents Overijsselse Delta
Samenwerken met het bedrijfsleven voor het HWBP

Project:

Dijkverbetering Schoonhovenseveer – Langerak
(Ruimte voor de Rivier)
Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Contract:
PDC
Voordeel:
Ruimte 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. (WS Rivierenland toetst of de
aannemer de gemaakte afspraken ook nakomt).

5

Terugkoppeling vragen WS Drents Overijsselse Delta
Samenwerken met het bedrijfsleven voor het HWBP

Project:
Opdrachtgever:
Contract:
Voordeel:

6

Marker Wadden
Natuurmonumenten / RWS
Realisatiemodel
Maximale benutting van expertise van de
opdrachtgever die focust op het behalen van de
doelstelling van het project.
Ruimte voor inbreng van expertise van de markt
door vroegtijdige aanbesteding.
Maximaal laten stroomlijnen van aanbesteding,
planvorming, ro-procedures en organisatievorming

Terugkoppeling vragen WS Drents Overijsselse Delta
Samenwerken met het bedrijfsleven voor het HWBP

Project:
Opdrachtgever:
Contract:
Voordeel:

7

Knooppunt Hoevelaken
Rijkswaterstaat GPO
PDC
Maximale benutting creativiteit markt
teneinde wensen regio en rijk maximaal te
benutten

Terugkoppeling vragen WS Drents Overijsselse Delta
Samenwerken met het bedrijfsleven voor het HWBP

Project:
Opdrachtgever:
Contract:
Voordeel:

Provincie Noord-Holland:

8

N201, Omlegging Aalsmeer-Uithoorn
Provincie Noord-Holland
D&C / Alliantie
Veel besparingen door innovaties
(50/50 verdeeld)
Zelfde belangen binnen de alliantie

Terugkoppeling vragen WS Drents Overijsselse Delta
Samenwerken met het bedrijfsleven voor het HWBP

Project:
Opdrachtgever:
Contract:
Voordeel:

TFDT:

9

Nederrijn
Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier
PDC
Kruisbestuiving en innovatie
Tijdwinst maximaal te benutten

Terugkoppeling vragen WS Drents Overijsselse Delta
Samenwerken met het bedrijfsleven voor het HWBP

Project:
Opdrachtgever:
Contract:
Voordeel:

Maasvlakte-2
Havenbedrijf Rotterdam
D&C (& Maintenance) en delen in alliantie
Kortere doorlooptijd en verbetering eindresultaat door parallelle traject MER
en aanbesteding (bijv. beoogde planning alléén haalbaar door al in MER
jaarlijks toegestane baggerhoeveelheden aan te passen).

Havenbedrijf Rotterdam (opening mei ‘13):
Er zijn verschillende redenen waarom de aanleg voorspoedig
is verlopen en de kosten in de hand zijn gehouden, terwijl op
kwaliteit niet is ingeleverd. Om te beginnen is het project
grondig voorbereid, zodat zich tijdens de uitvoering nauwelijks
onverwachte zaken voordeden. Mede daardoor was er ook
bijna geen vertraging als gevolg van juridische procedures. Er
zijn geschikte contractvormen met de verschillende
aannemers gezocht, inclusief afspraken om optimalisaties na
afsluiting van het contract mogelijk te maken.

10

Terugkoppeling vragen WS Drents Overijsselse Delta
Samenwerken met het bedrijfsleven voor het HWBP

Project:
Opdrachtgever:
Contract:
Voordeel:

Kampereilanden
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Bouwteam
Het waterschap verwacht dat deze slimme samenwerking leidt tot betere
kwaliteit voor het project, een goed geïnformeerde en betrokken omgeving,
en dat het project met een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd kan
worden

WS Drents Overijsselse Delta:

11

Terugkoppeling vragen WS Drents Overijsselse Delta
Samenwerken met het bedrijfsleven voor het HWBP

Project:
Opdrachtgever:
Contract:
Voordeel:

12

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg
Waterschap Rivierenland
Alliantie
Versnelling van het aanbestedingsproces door beter inzicht van de risico’s.
Betere en passende contractvorm.
Beperking transactiekosten
Potentie versnelling van de marktgang van Tiel-Waardenburg

Terugkoppeling vragen WS Drents Overijsselse Delta
Samenwerken met het bedrijfsleven voor het HWBP

Project:
Opdrachtgever:
Contract:
Voordeel:

13

Markermeerdijken
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Alliantie
Versnelde marktgang.
Transactiekosten zijn beperkt gebleven ten opzichte van traditionele
aanbestedingen.
Gezamenlijke (OG+ON) beheer van risico’s en kansen.
Acceptatie van de alliantie als aanbestedingsvorm.
Ruimte voor innovatie en inzet van MKB.

Terugkoppeling vragen WS Drents Overijsselse Delta
Samenwerken met het bedrijfsleven voor het HWBP
•

Reageren op de toegevoegde waarde van spoor C “onderzoekend- en oplossingsgericht
samenwerken”
Toegevoegde waarde van spoor C - onderzoekend- en oplossingsgericht - Best for Project - samenwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kennis sneller aan tafel, bijvoorbeeld om beter te bepalen welke (bodem)onderzoeken uitgevoerd moeten worden;
Maakbaarheidskennis al tijdens verkenning onderdeel van oplossingsmogelijkheden;
Sneller een gezamenlijke doelstelling resulterend in een kortere doorlooptijd van het geheel;
OG krijgt meer garantie op een maakbare oplossing door gezamenlijk gedragen keuzes;
Vroegtijdig gezamenlijk onzekerheden in beeld brengen en ook vroegtijdig beheersmaatregelen in beeld brengen;
Niet 2 keer een eisenset inclusief verificatie helemaal uitbouwen: eerst OG en dan ON, maar in gezamenlijkheid;
Ruimte voor Innovatie, doordat ON vroegtijdig betrokken wordt;
Vroegtijdig doorgronden van de eisen (achterliggende reden) door ON (bijvoorbeeld van stakeholders) waarmee een
passende oplossing bedacht kan worden;
• Omgevingsbewustzijn bij ON vergroten en in gezamenlijkheid met OG komen tot gedragen oplossingen;
• Proberen te voorkomen om op een laat moment nog de oplossing te moeten wijzigen;
• Door gezamenlijke aanpak wordt vertraging voorkomen;
• Beperken van transactie en tenderkosten door één aanbesteding voor gehele project;
• Commitment van de samenwerkingspartners.
Er is een deskundig geïntegreerd projectteam nodig waarin zowel OG als ON zijn vertegenwoordigd.
De kennis wordt dan optimaal benut met een gezamenlijk doel. Ruimte voor de markt om doelstellingen
te realiseren en expertise van OG zijn hierbij cruciaal.
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Terugkoppeling vragen WS Drents Overijsselse Delta
Samenwerken met het bedrijfsleven voor het HWBP

•

Advies geven over eerste selectie (zeef) van partners

•
•

Doel is het vinden van de juiste partner.
Die (het meest) geschikt is de opdracht uit te voeren:
– Selectiecriteria naar (3) gegadigden (geen loting)
– Selectiecriteria: aanbieden sleutelfunctionarissen
Die een Definitieve Inschrijving doet
– In overeenstemming met uitvraag
– Met de beste kwaliteit
– Gunningscriteria: van (3) gegadigden naar 1 partner
In aanbesteding ruimte voor dialoog
Die in samenwerkingsverband zal werken aan oplevering van het project – door goede
Kern Prestatie Indicatoren (“KPI’s) – met “outstanding results” in de door WDOD
voorgeschreven KPI’s.
Aanbesteding dient de transactiekosten te beperken voor alle partijen

•

•
•

•
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Terugkoppeling vragen WS Drents Overijsselse Delta
Samenwerken met het bedrijfsleven voor het HWBP

•

Terugkoppeling belangrijke besluitvormingsmomenten voor het bedrijfsleven
Het is lastig om een uniforme terugkoppeling te geven omdat dit vaak bedrijfsspecifieke processen zijn. Algemeen kan
worden gesteld dat wanneer ingeschreven wordt op een tender in principe de ‘eerste’ beslismomenten al zijn genomen
door OG. Besluitvormingsmomenten voor het bedrijfsleven zijn vervolgens met name gericht op risico’s in relatie tot
continuïteit van het bedrijf en capaciteit.
De onzekerheden en risico’s moeten gezamenlijk worden beheerst en worden gedragen door de partij die in staat is ze
te beheersen.
Besluitvormingsmomenten voor ON:
- Vroegtijdig inzicht van de scope en wanneer op de markt;
- Contractvorm is bepalend voor al dan niet inschrijven;
- Kans op een gezond rendement;
- Inzicht in onzekerheden en risico’s.
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Terugkoppeling vragen WS Drents Overijsselse Delta
Samenwerken met het bedrijfsleven voor het HWBP
•

Aanvulling sheet betreft belangen
WDOD

Bedrijfsleven

Waterveiligheid
Voorspelbaarheid van projecten in termen
van tijd, € en kwaliteit

Gezond resultaat
Continuïteit van inzet mensen/middelen

In verbinding met de omgeving

Onderscheidend vermogen

Bestuurlijke rust (geen verrassingen)

Voorspelbaarheid van inzet mensen / middelen

Maatschappelijk verantwoorde keuzes

Maatschappelijk verantwoorde keuzes / draagvlak

Lerende organisatie (verbeteren en
optimaliseren)

Lerende organisatie (verbeteren en optimaliseren)

Gezamenlijk doel

Gezamenlijk beheersen van risico’s/onzekerheden
Steun bij toepassing van innovaties
Gezamenlijk doel
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Terugkoppeling vragen WS Drents Overijsselse Delta
Samenwerken met het bedrijfsleven voor het HWBP

•

Terugkoppeling K&L in relatie tot dijkversterking

Uitgangspunten Kabels en Leidingen:
• Wordt mede bepaald door de wijze van marktbenadering
• In principe moeten de kabels en leidingen zijn verlegd voordat met de realisatie wordt begonnen.
• In een bouwteamconstructie kan dit in gezamenlijkheid worden verricht en kunnen de kosten worden
beperkt (gebaseerd op ervaringen opgedaan bij project KIS).
Bij het project KIS is de grondverwerving in combinatie met K&L de voornaamste reden geweest voor
extra kosten en vertraging van het project.
NB: De gemeenschappelijke visie vraagt een
nadere sessie WDOD - TFDT
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