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Notitie
Statusrapportage Taskforce Deltatechnologie per maart 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 van de brancheorganisaties en het
Programmabureau HWBP.

Terugblik en vooruitblik
In de statusrapportage van december 2015 is uitgebreid gerapporteerd en zijn alle aspecten
van het jaarplan van 2016 in beeld gebracht. Bovendien is bij de rapportage een bijlage
gevoegd ‘Terugblik 2015 en Focus 2016’.
De focus is in het Jaarplan TFDT 2016 verwoord. Bovendien zijn de belangrijkste
speerpunten toegevoegd.
Het jaarplan is voorgelegd aan de leden van het Kernteam Deltatechnologie van het
bedrijfsleven en aan de Programmadirectie HWBP. De Programmadirectie HWBP heeft het
jaarplan beoordeeld en akkoord bevonden. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de
afronding van de professionalisering.
In het afgelopen jaar heeft de TFDT diverse successen behaald. De goede samenwerking
binnen het team ligt hieraan ten grondslag, waarbij het mission statement van de TFDT
leidend is. De route waarlangs de TFDT het doel bereikt, verschilt van een traditionele
aanpak. Het is duidelijk dat we steeds meer van ‘het praten’ naar ‘het anders doen’ gaan.
Het uitgangspunt is de bundeling van kennis, kunde en vakmanschap.
Van de behaalde successen kunnen we veel leren. De goede voorbeelden zijn in beeld
gebracht bij de behaalde successen (zie bijlage).
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Bemensing
De Stuurgroep TFDT maakt zich sterk voor een goede bemensing van het basisteam en
voor de extra expertise voor specifieke projecten en kennisvragen. Dat maakt de mogelijke
betrokkenheid van de achterban groter. Per project wordt er via de brancheorganisaties een
vraag uitgedaan naar de achterban. Via het HWBP wordt bij de beheerders een
vergelijkbare vraag neergelegd.

Programma 2016
Met de kennis van de eerstkomende projecten die is verkregen in 2015 heeft de voorzitter
tezamen met zijn Basisteam een selectie voor 2016 gemaakt, die is afgestemd op o.m. het
Hoogwaterbeschermingsprogramma en met het Kernteam Topsector Water van het
bedrijfsleven (de Stuurgroep TFDT). Dit geldt zowel concrete projecten als de
kennisprojecten die daarbij nodig zijn.

Inmiddels is de TFDT met de betreffende beheerders in gesprek om de vraagstelling en de
advisering verder in te richten.
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De navolgende speerpunten zijn de middelen om de noodzakelijke versnelling mogelijk te
maken.

De best practices zullen in beeld worden gebracht op de website van de Topsector Water.
Samenwerking in de Gouden Kennisbal
De TFDT ziet als doelstellingen voor 2016 op het gebied van kennis bevorderen en delen:
• Het zichtbaar maken van de samenwerking in de Gouden Kennisbal
• Programmeren en prioriteren:
- Inbreng TFDT in HWBP Projectenboek 2017
- Overleg met de waterschappen, met de grootste opgave, inzake hun programma
• Samenwerken:
- Contractvormen
- Focus
- Overlegvormen (evaluatie SOK, samenwerkingsverband Gouden Driehoek)
• Marktdag HWBP 2016
• Deltacongres 2016
De TFDT wil daarbij in 2016 extra aandacht geven aan het noodzakelijk vroegtijdig in beeld
brengen van onzekerheden en het bespreekbaar maken en beheersen hiervan in de
opdrachtverlening. De onzekerheden (risico’s) moeten liggen bij de partij die ze kan
beheersen.
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Vervroegde verkenningen
De Programmadirectie HWBP heeft aanvullend op haar projectenboek 2016 een overzicht
gegeven van de vervroegde verkenningen. Vanuit het samenwerkingsverband kunnen de
kennisinstellingen en de TFDT betrokken worden bij de vervroegde verkenningen.
Doel:
• Opgave beter in beeld krijgen
• Team formeren vanuit kennis en vakmanschap
• Check op beschikbaarheid eigen bijdrage betreffende beheerder (waterschap)
Voorstel vanuit de samenwerkingsovereenkomst:
• In overleg met beheerders vervroegde verkenningen
• Aansluiten op ‘Opgave beter in beeld krijgen’
• Bijdragen aan vormen gezamenlijk beeld van kansen en risico’s
o Kennis
o Project (aanpak, planning, etc.)
o Marktbenadering
• Advies op hoofdlijnen

POV’s
De POV’s zijn erg belangrijk omdat deze als een rode draad door het programma lopen en
medebepalend zijn voor het behalen van de noodzakelijke versnelling.
Piping
De TFDT is betrokken bij de verkenning ‘Innovatie uit de markt’ van de POV piping. In de
eerste fase (2014) is gefocust op aanbestedingsvorm(en) die tot meer nieuwe kennis /
innovatie uit de markt leiden. Het advies richt zich op drie vormen: Precommercial
procurement (PCP) voor nieuwe innovaties, Design & Construct met testfase (DC) voor het
in de praktijk testen van een al wat verder uitgewerkt idee, Plan, Design & Build (PDB) voor
het bieden van ruimte voor het toepassen van nieuwe kennis en innovaties.
De tweede fase (2015 / 2016) richt zich op een drietal thema’s.
1. Het beoordelen van 26 bij het HWBP bekende ideeën;
2. Uitvraag voor nieuwe ideeën aan de markt;
3. Innovatie challenge voor uitvinders, studenten en andere slimmeriken.
Al deze ideeën worden qua kansrijkheid en rijpheid gecategoriseerd en aanbevelingen
gedaan voor toepassing.
Ook in de beoordelingscommissie is de TFDT vertegenwoordigd.
Macrostabiliteit
Uit ervaring blijkt dat macrostabiliteit één van de belangrijkste faalmechanismen van een dijk
is. Het unieke is dat er nu gezamenlijk wordt gewerkt aan het beter begrijpen van de
faalmechanismen en dat er wordt gezocht naar toepasbare oplossingen. Deze oplossingen
worden vervolgens in de praktijk getest met als voorbeeld de JLD Dijkstabilisator. Dit is een
goed voorbeeld van een innovatie welke in de praktijk wordt ontwikkeld van een idee tot een
getoetste toepassing.
Er zijn diverse teams met daarin vertegenwoordigers vanuit de Gouden Driehoek
(Kennisbal). Het is een voorbeeld van projectoverstijgend leren waarbij transparantie en
kennisdeling voorop staat. Hierbij blijven partijen niet in de eigen punt van de driehoek zitten,
maar wordt er getransformeerd tot een kennisbal welke voortrolt over de projecten. Dit wordt
gedaan door alle aanwezige kennis samen te bundelen en binnen die bal volledige
gelijkwaardig te zijn en dit ook uit te stralen. Naar elkaar, maar ook naar buiten toe. Door
gezamenlijk de schouders er onder te zetten, ben ik er van overtuigd dat we tot goede en
toepasbare resultaten kunnen komen. We moeten het uiteindelijk samen doen!
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Ontwerpinstrumentarium (OI)
In de statusrapportage van 10 december jl. is over het OI als volgt bericht:
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.
De werkgroep OI bestaat uit:
- Taskforce Deltatechnologie (TFDT), als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven binnen
Deltatechnologie;
- Deltares, als vertegenwoordiger van de kennisinstellingen;
- Rijkswaterstaat WVL.
- Waterschappen
De werkgroep heeft een voorstel uitgewerkt over de aanpak van de OI ontwikkeling vanuit
kennis en samenwerking in de gouden driehoek.
Wens samenwerking OI ontwikkeling:
o Samenwerken uit alle hoeken van de driehoek samengestelde teams op OI
onderwerpen
o Bemensing van de alliantie op basis van de cv selectie / inhoudelijke geschiktheid
(teams samengesteld naar behoefte uit geotechnici, hydraulici, ontwerpleiders, experts
probabilistiek, ICT/software specialisten etc.) vanuit diverse organisaties per onderwerp
o Kennisdeling OI is geborgd in de gezamenlijke werkwijze, evt. aangevuld met kennisplan
o Deze werkwijze borgt zowel de interne samenhang van het OI als de samenhang met
het WBI sneller en beter, en kennisoverdracht naar een veel groter aantal mensen
versterkt net zoals bij VNK.
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Vervroegde verkenningen
Doel
• Opgave beter in beeld krijgen
• Team formeren
• Check op beschikbaarheid eigen bijdrage betreffende beheerder (waterschap)
Voorstel van de driehoek TFDT - Programmadirectie HWBP - Kennisambassadeur:
• In overleg met beheerders vervroegde verkenningen
• Aansluiten op ‘Opgave beter in beeld krijgen’
• Bijdragen aan vormen gezamenlijk beeld van kansen en risico’s
o Kennis
o Project (aanpak, planning, etc.)
o Marktbenadering
• Advies op hoofdlijnen

Stand van zaken lopende advisering
Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg
Het advies, dat de TFDT heef uitgebracht, is in een interactief proces tot stand gekomen.
Kennis, ervaring en ideeën zijn gedeeld en uitgewisseld.
Naar aanleiding van het uitgebrachte advies, heeft het projectteam besloten om de markt
veel eerder bij het project in te schakelen. Waterschap Rivierenland wil het volledige
ontwerpproces samen met een partner uit de aannemingsmarkt doorlopen en samen zoeken
naar de beste oplossingen. Het bestuur van het waterschap vindt dit ook een goed plan. Dat
betekent dat voor dit project een alliantieovereenkomst met een marktpartij zal worden
aangegaan voor de verkenningsfase, de planuitwerking en de uitvoering. De Europese
aanbestedingsprocedure is inmiddels opgestart.
Onze keuze voor samenwerking biedt de mogelijkheid belemmeringen voor innovatie weg te
nemen, en ruimte te bieden voor het stimuleren en toepassen van procesmatige en
technische innovatie. Het bouwen aan vertrouwen is hierbij het uitgangspunt.
Het advies van de TFDT is als bijlage bij deze statusrapportage gevoegd.
KIJK (Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard)
De dijken langs de Hollandse IJssel behoren tot de oudste van Nederland, de Schielands
Hoge zeedijk stamt al uit de 13e eeuw. Aan Krimpense zijde ontstond de noodzaak tot
integraal dijkbeheer in de 15e eeuw na de Sint Elizabethsvloed van 1421. Langzaamaan is
het veengebied ontgonnen en heeft zich ontwikkeld tot de Krimpenerwaard zoals we die
heden ten dage kennen. De Krimpenerwaard kenmerkt zich door het typische Oudhollandse
landschap, schilderachtig met vergezichten waar het plezierig wonen is. De dynamiek en
economische bedrijvigheid van de Randstad ligt binnen handbereik. Krachtige dijken en de

Pagina 7

Stormvloedkering Hollandse IJssel moeten het land beschermen en de veiligheid van de
bewoners waarborgen.
De IJsseldijken langs de Krimpenerwaard zijn een primaire waterkering en spelen een
cruciale rol in de bescherming van het achterland binnen dijkringgebied 15 (figuur 1). Ook
als de Stormvloedkering Hollandse IJssel gesloten is, moeten de achterliggende dijken water
kunnen keren. Bij hevige regenval worden de diepe polders uitgemalen op de Hollandse
IJssel. Tot slot moet er rekening mee worden gehouden dat de Stormvloedkering kan
weigeren te sluiten.

Figuur 1: dijkringgebied 15 en IJsseldijken Krimpenerwaard

De TFDT is in de verkenningsfase gevraagd advies te geven over dit ingrijpende
dijkversterkingsproject. Het is een complexe opgave i.v.m. de ondergrond en het aanwezig
zijn van bebouwing aan de dijk.
De hoofddoelstelling van het project KIJK is er voor te zorgen dat de bewoners en
(economische) waarden in dijkringgebied 15 worden beschermd tegen hoog water en
overstroming van de Hollandse IJssel (figuur 1). De volgende nevendoelen (ambities)
worden gesteld aan de verkenningsfase:
• Betrokken omgeving;
• Betrokken beheerder;
• HHSK is een deskundig, realistische en betrouwbare partner;
• Benutten meekoppelkansen.
Hoogwaterbescherming Peel- en Maasvallei
Het Waterschap Peel- en Maasvallei heeft de TFDT advies gevraagd inzake het
hoogwaterbeschermingsprogramma 2016-2021. Het betreft een 17-tal projecten.
Met betrekking tot het project Steyl is de ambitie om dit project als een pilot te gebruiken
voor een nieuwe aanpak.
Het relatief eenvoudige project Gieterijweg wordt traditioneel uitgevoerd en aanbesteed.
Het gevraagde advies gaat met name over de overige projecten.
De TFDT heeft een aantal gesprekken gevoerd met het IPM-team en de locaties bezocht.
Vervolgens is een eerste advies uitgebracht. Het is belangrijk dat de systeembenadering als
primair uitgangspunt dient om bij Thorn de bundeling van de Deltamaatregelen te koppelen
aan het HWBP-project.
Ontwikkeling Grevelingen/Volkerak-Zoommeer
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de vorige statusrapportage.
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Goed voorbeeld uit de praktijk
Samenwerking in het OI
De samenwerking voor de OI ontwikkeling is uniek omdat er wordt samengewerkt met de
kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid (Rijk en waterschappen). Om de
verschillende vragen op de OI onderwerpen te beantwoorden, zullen de meest geschikte
mensen uit alle betrokken organisaties worden ingezet.
De informatie is openbaar en de kennis is beschikbaar voor iedereen.

‘Kennisdelen maakt kennis tot een gemeengoed voor iedereen’

Jelke Jan de With
Voorzitter Taskforce Deltatechnologie

Bijlagen:
- Successen TFDT van 2015 incl. ‘lessons learned’
- Advies TFDT inzake ‘Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg’
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Successen TDFT van 2015
Advies alliantiecontract
Markermeerdijken

28

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

Advies Procesversnellingen en
wegnemen
van belemmeringen HWBP en
dialoog met de beheerders
hierover

Gezamenlijke taal is hierin gevonden- dialoog
Basisdocument voor gesprekken
Bewustwording van de geïnventariseerde belemmeringen/
knelpunten en mogelijkheid tot het operationaliseren van
de oplossingen over hele breedte van de betrokken
partijen

Advies voor aanpak van de
secundaire keringen van
Brabantse Delta – keringen
achter de Volkerak Zoommeer

Keuze voor de potentiele vervlechting
Gerealiseerd versnelling van het proces
Verandering van de denkwijze die in stappen gaat

Successen TDFT van 2015
Betrokkenheid van Gouden Bal in
de POV Macrostabiliteit

Ondertekening
samenwerkingsovereenkomst
HWBP

29

Bredere betrokkenheid vanuit de kennisbal
levert betere resultaten op
TFDT is ook duidelijk loket voor bedrijfsleven

Gezamenlijk overleg binnen het gouden bal
6x per jaar

Advies marktbenadering voor
Gorinchem - Waardenburg

Versnelling van de aanbestedingsproces
door betere inzicht van de risicos
Betere en passende contractform
Potentie versnelling van de marktgang van
Tiel - Waardenburg

Betrokkenheid bij het opstellen
van de plan van aanpak vanuit de
gouden bal voor OI/WTI

Veel beter inzicht in het proces van de
ontwikkeling voor alle marktpartijen
TFDT is erkende aanspreekpunt voor de
kennisvragen
Gezamenlijk optrekken met alle partijen uit
gouden bal.

Successen TDFT van 2015

Pilot keileem

30

Kennis uit markt maximaal ontsloten
Snelle besluitvorming die heeft geleid tot
uitvoering van de pilot
Inbreng van kennisinstituten optimaal benut
Conclusie draagt bij tot juiste afweging
hergebruik keileem

01-12-2015

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Definitief advies
Datum: 01-12-2015
1

Gorinchem-Waardenburg

Topsector Water/Taskforce Deltatechnologie

Mission Statement Taskforce Deltatechnologie (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,
waardecreatie 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 heeft in samenspel met Waterschap
Rivierenland een advies opgesteld voor het project Gorinchem-Waardenburg.
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Stappenplan
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

•

Werksessies 3 juni en 7 juli 2014

• Advies over basispakket en omgeving door TFDT juni/juli 2014

• Ervaringen, opgedaan bij andere projecten, in beeld brengen (SLA, KIS, Markermeerdijken)

• Strategie WSRL vroege marktbenadering GoWa 21 mei 2015

• Bespreking WSRL en TFDT op 8 september 2015: Voorkeur uitgesproken voor alliantie
Stap 5 • Bespreking WSRL en TFDT op 7 oktober 2015: opstellen concept advies door TFDT
• Bespreken concept advies op 28 oktober en omzetten naar eindadvies
Stap 6 • Vaststellen eindadvies
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Inhoudsopgave
I.
II.
III.

IV.
4

Aanleiding
Project en stand van zaken
Vraagstelling en uitwerking vraagstelling d.m.v. factoren:

Projectdoelstelling

Ontwerp onzekerheden

Marktbenadering

Ervaring WSRL

Ervaring Allianties

Afweging keuze contractvorm

Argumentatie keuze contractvorm

Aanbesteding

Basisinformatie

Uitvraag
Samenvatting advies

I. Aanleiding
•

•
•
•
•
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Waterschap Rivierenland ontwikkelt het project “Dijkverbetering GorinchemWaardenburg” en wil de kansen voor een zo vroeg mogelijke marktbenadering
onderzoeken. De meest vroege marktbenadering in de planning is nadat de
voorlopige scope en ontwerpuitgangspunten zijn vastgesteld.
Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een
gezamenlijk programma van RWS en de Waterschappen.
Het Waterschap Rivierenland wil het project beter, sneller en goedkoper realiseren
d.m.v. de meest optimale marktbenadering en contractvorm.
Hiervoor hebben het Waterschap de Taskforce Deltatechnologie de handen ineen
geslagen.
In deze presentatie vindt een afweging plaats met een advies, wat besproken is op
28 oktober 2015 om tot een definitief advies te komen.

II. Project en stand van Zaken
Project
Voorlopige scope van de opgave,
o.b.v. 3e toetsronde:
 14 km afgekeurde dijk
 9 km tussenvakken
 Totale tracelengte 23 km
 Enkele kleine kunstwerken

Dijkvakken afgekeurd op:
 Hoogte (overloop en overslag)
 Macrostabiliteit binnenwaarts
 Macrostabiliteit buitenwaarts
 Piping
6

Gorinchem
Waardenburg

II. Project en stand van zaken
Stand van zaken
• Project zit momenteel in verkenningsfase
• Veiligheidsopgave wordt in kaart gebracht
d.m.v. onderzoek (grond, normering, etc.)
• Er is een handreiking ruimtelijke kwaliteit met
richting gevend kader
• De conditionerende onderzoeken (o.a. natuur,
archeologie, bodemkwaliteit, K&L) zijn
verzameld
• Vaststelling definitieve scope Q1 2016
• Er wordt een inkoopplan opgesteld
• Planning marktbenadering Q1 2016 start, Q3
2016 gunning
• De dijk moet veilig zijn in 2022.
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Bron WSRL:
Scope (km ’s): 14,2 (afgetoetst)+9 (tussenvakken) = 23 km *
*Budget en capaciteit gebaseerd op afgetoetste deel

II. Project en stand van zaken
Top 5 risico’s (bron: actueel dossier WSRL):
o
o
o
o
o

Geen overeenstemming over het vaststellen van de definitieve veiligheidsopgave (tussenmijlpaal).
Meekoppelkansen / raakvlakprojecten compliceren het project.
De gebruikte rekenmethode (ongedraineerd rekenen) leidt tot maatschappelijk onnodig hoge investeringskosten.
Onverwachte archeologische vondst + NGE’s + Verontreinigde grond (fysische als chemische kwaliteit, met name
in achterliggend gebied).
Zettingsschade aan panden.

Initiële risico’s met kwantificering op tijd en geld in willekeurige volgorde
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III Vraagstelling en uitwerking
Vertaling vraagstelling WSRL door TFDT:
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.
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Een veilige, toekomstbestendige waterkering in 2022,
op basis van een bestuurlijk en maatschappelijk gedragen projectplan,
goed ingepast in de omgeving mede door meekoppelkansen,
met de ambitie om dit sneller, beter en goedkoper te doen.
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2 mei 2015

ProjectdoelstellingWSRL

Ontwerp onzekerheden
•

•

•
•

•
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De scope van de dijkversterking wordt in Q1-2016 bepaald op basis van de nieuwe
normering die in 2017 wordt vastgesteld. De scope wordt vastgesteld door het
Algemeen Bestuur.
De daadwerkelijke versterkingsmaatregelen moeten worden ontworpen op basis van
het ontwerp instrumentarium: het OI 2014 is nog niet uitgekristalliseerd en er is nog
nauwelijks ervaring opgedaan met de consequenties van de veranderende
rekenmodellen en hierbij te gebruiken grondparameters.
Er wordt in de POV’s macrostabiliteit en piping veel nieuwe kennis ontwikkeld, het is
echter nodig deze nieuwe kennis tijdig en praktisch toepasbaar te maken.
Er zijn nog andere onzekerheden, zoals effecten van Ruimte voor de Rivier, het
Deltaprogramma en resultaten van een uitgebreid grondonderzoek,
meekoppelkansen.
Voor de uitwerking van het plan moet budget worden aangevraagd en vastgelegd
(dit is binnen de huidige regeling mogelijk).

Marktbenadering traditioneel
80% van de tijd gaat in
het plan zitten en 40%
van het geld in het
plan -> resultaat
suboptimaal … (deel
geld zit ook in
vastgoed kosten)

o
o
o
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Traditioneel werkt OG zijn opgave uit tot een oplossing en besteedt deze aan.
OG heeft al gekozen voor een oplossing; ON is niet op de hoogte van proces OG
(visie-> systeem-> functie-> eis -> oplossing )
Consequentie: OG krijgt niet het optimale projectresultaat, budgetoverschrijdingen,
veel tijd– en energieverlies, creativiteit van de markt niet benut.

Marktbenadering TFDT-methode
Bestuurlijke afhechting

Marktbenadering moet ruimte bieden
voor innovatieve oplossingen, zodat
de oorzaak van het
veiligheidsprobleem efficiënt wordt
aangepakt.
De ervaring leert dat een traditionele
aanpak veelal leidt tot suboptimale
projectresultaten door de vele
interfaces.

Er gaat minder tijd en
geld zitten in het plan,
meer in het
(maakbare) werk->
resultaat optimaal
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Ervaring WSRL
•

•
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WSRL heeft ervaring opgedaan met
verschillende contractvormen, van
traditioneel tot geïntegreerd (zie afb.)
WSRL staat open voor een contractvorm
waarbij naar de markt wordt gegaan voor de
voorkeursalternatief is genomen.

•

•

Een samenwerking met een
consortium heeft hierbij de
voorkeur boven een separate
uitbesteding I&A diensten.
Hierbij wordt gedacht aan een
ontwerpalliantie (zie afb.)

Ervaring Allianties
Algemene kenmerken:
• Contractuele
samenwerkingsverbanden OG
en ON
• In volledige samenwerking het
projectdoel realiseren.
• Op basis van gedeelde belangen
en idealen
• Met beloning (of straf) voor
(gebrek aan) excellente prestatie
• Selectie kwaliteit van mensen
(samenwerking en kennis)
• Ontwerpalliantie gaat doorgaans
over in realisatiealliantie
15

Alliantie

Afweging keuze contractvorm
•
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Bij Go-Wa is sprake van:
• Gedefinieerde concept scope
• Inzicht in bodemaspecten
(grondmechanisch onderzoek)
• Geen voorkeursoplossing en
uitvoeringsmethode
• Gevoelige omgeving (vanuit
verleden, snel uitgevoerde
dijkversterkingen)
• Nog geen inzicht in project
restrisico’s
• Ruimte voor innovatieve
oplossingen

Hoe meer vooraf bekend
is des te traditioneler de
contractvorm

weinig inzicht

veel inzicht

Argumentatie keuze contractvorm
•
•
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Aanbevolen wordt om voor een Alliantiecontract te kiezen.
Argumentatie hiervoor is:
 Er is nog weinig inzicht in de exacte vraag (PvE), conditioneringsaspecten,
grondverwerving en vergunningen, meest geschikte oplossing, restrisico’s.
 Verwachting is dat de onzekerheden, dilemma’s, situaties beter door OG en
ON gezamenlijk beheerst kunnen worden doordat er dan een integrale
belangenafweging (tijd, geld, kwaliteit, omgeving, etc.) plaatsvindt.
 Om de projectdoelstelling te behalen, is een belangrijke succesfactor de
onderlinge samenwerking tussen de marktpartij en WSRL.
 De ontwerpvrijheid wordt vergroot en dus de ruimte voor optimalisaties en
innovaties waarbij in de planvorming kennis en kunde van beide partijen wordt
benut.
 De alliantie geeft een prikkel om het aantal ontwerpoplossingen sneller ‘te
trechteren’, hetgeen het planproces versnelt en de kosten beperkt.

Aanbesteding
•
•

•

•
•

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

Basisinformatie
Basisinformatie
Voor een goede aanbesteding (en start van het project) is het van essentieel belang om de juist
gesteld uitvraag te doen met de beschikbaar stelling van de juiste basisinformatie. Het verdere
onderzoek moet afgestemd zijn op de oplossing.
Technische informatie
Alle beschikbare technische gegevens (gevalideerd) beschikbaar stellen aan de markt.
Aandacht voor kwaliteit van de data (o.a. betrouwbaarheid onderzoeksresultaten)
 Let op: beperkt houden tot bureaustudies (indien er nu nog geen informatie beschikbaar is)
 NGE, Kabels en Leidingen, Archeologie, Flora & Fauna, Milieu
 Vervolgens wordt tijdens de aanbestedingsfase samen met marktpartijen additioneel
onderzoek geformuleerd (zoals geotechnisch onderzoek en opname kunstwerken) wat
vervolgens door de Alliantie wordt uitgevoerd.
Risicoverdeling grondonderzoek kwantificeren op basis van CUR/CROW 105
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Uitvraag Alliantie met EMVI
Alliantiecontract
Verschillende samenwerkingsvormen zijn beschouwd zoals
o.a. Build (RAW), Design & Construct, Alliantie, Bouwteam en
de aanbestedingsvorm Best Value. Na afweging van alle
factoren is gekozen voor een alliantie.
EMVI
Benoem heldere en meetbare EMVI onderdelen, te denken
aan:
 Projectteam OG+ON (assessment)
 Plan van Aanpak
 Financieel
Beperk de omvang van de uit te vragen EMVI producten
(afgestemd op de duur van de aanbesteding)
Planning (zie afbeelding hiernaast en volgende sheet)
20

Voorstel planning TFDT
nov 2015 Advies aan bestuur
dec 2015 Definitief advies en
vaststelling uitvraag
jan 2016

Start
marktbenadering

jun 2016

Gunning Alliantie

->juni
2018

Planuitwerking

->juni
2021

Oplevering
1 jaar
tijdswinst!

Planning Alliantie:

Start aanvraag
vergunningenPNH
incl MER & PP

80%
MER

Aankondiging

Planning

Selectie

dialoogfase

Start
Projectplan
Ter visie

Inschrijvingsfase

Projectplan
(deels)
goedgekeurd

Gunning
aandeel in
alliantie

Alliantie

- Raamovereenkomst
- Beslismodel
- Plafondprijs
Uitwerking ontwerp
door alliantie

realisatie
70%
uitbesteden

Gefaseerde
uitvoering

Zomer 2014
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Terugvalmoment 1:
te weinig herfst
animo
2014

Terugvalmoment 2:
geen overeenstemming
lente 2015

jan 2016

jul 2016

Terugvalmoment 3:
onvoldoende
winter ontwerpoptimalisaties
2016
jun 2018

jun 2021

Samenvattend advies TFDT
•
•
•
•
•

Kies voor een Alliantiecontract en zorg voor ambtelijk en bestuurlijk commitment
Doe een uitvraag op doelniveau: los het veiligheidsprobleem op!
Benoem projectdoelstellingen die wezenlijk bijdragen aan beleid WSRL en wensen
omgeving
Waardeer aanpak gericht op deze doelstellingen in EMVI, en durf onderscheidend te
waarderen (verschil kunnen maken met EMVI)
Wees als WSRL duidelijk in aanbestedingsstrategie naar de markt en kies voor “kort
en heftig” (max. 4 maanden)

Transparantie en wederzijds vertrouwen zijn de sleutel tot succes
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Namens Taskforce Deltatechnologie:
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•

Martien Berk

•

Paul van Dijk

•

Remco den Hertog

•

Waldo Molendijk

•

Hans Stammes

•

Jana Steenbergen

•

Jelke Jan de With

