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Notitie
Statusrapportage Taskforce Deltatechnologie per mei 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 het
Programmabureau HWBP.
Korte terugblik afgelopen periode
In deze korte terugblik wordt voornamelijk ingegaan op de uitgangspunten van de
samenwerking en de organisatie.
In de statusrapportage van 22 maart 2016 is aangegeven dat een goede samenwerking
binnen het team ten grondslag ligt aan het behalen van de doelstellingen en successen van
de TFDT.
De advisering van de TFDT is gericht op projecten, daardoor worden de problemen en de
mogelijke oplossingen in beeld gebracht. Belangrijk is daarbij het onderling vertrouwen en
toegang tot de kennis en expertise voor de HWBP projecten, waarbij tevens ruimte wordt
geboden voor de toepassing van kennis en innovaties en een zo vroeg mogelijke
marktbenadering.
Belangrijk is de bereidheid om kennis te delen en van elkaar te leren.
De samenstelling van het basisteam en de extra expertise ziet er momenteel als volgt uit:
Basisteam:

Extra expertise:

Martien Berk - NLingenieurs
Henrike Branderhorst - NLingenieurs
Nicole Geurts van Kessel - NLingenieurs
Waldo Molendijk - NLingenieurs
Jana Steenbergen - NLingenieurs
Gerben de Jong – Bouwend Nederland
Daan van der Wiel – Bouwend Nederland
Arjan Keuzenkamp – Ver. van
Waterbouwers
o Stefan van de Sande – Ver. Van
Waterbouwers
o Hans Stammes – Ver. van Waterbouwers
o Jan Put – Nlingenieurs

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Martin van der Meer - NLingenieurs
Harry Mols - NLingenieurs
Marco Veendorp - NLingenieurs
Jan Dijkman – Bouwend Nederland
Dick van den Heuvel – Bouwend
Nederland
o Kees Scheer – Bouwend Nederland
o Jan van Dijk – Ver. van Waterbouwers
o Remco den Hertog – Ver. van
Waterbouwers

Jelke Jan de With – voorzitter
Astrid Kampinga - secretariaat
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Het basisteam komt wekelijks bij elkaar voor een werkoverleg of een werksessie.
Het basisteam en de experts vergaderen 6 maal per jaar.
Vanuit het samenwerkingsverband is een overlegstructuur ingesteld met de
kennisinstellingen, de waterschappen, het Programmabureau HWBP en de TFDT (waarin
het bedrijfsleven is vertegenwoordigd). Het bespreken van zaken in dit periodieke overleg
helpt het verbinden. We moeten samen optrekken in de Gouden Kennisbal!
In ieder overleg worden gezamenlijk de agendapunten voor het volgende overleg op
hoofdlijnen bepaald. De definitieve agenda wordt vervolgens door de agendacommissie
vastgesteld.
Tevens is er een overleg tussen vertegenwoordigers van de TFDT en de Stuurgroep TFDT.
Het streven is dit overleg 6 maal per jaar te laten plaatsvinden.
De volgende zaken zijn momenteel actueel:
• Het ontwerpinstrumentarium
• Innovaties: kansen en belemmeringen / toepassing nieuwe kennis
• De versnelling
• De POV’s
• Stand van zaken Brouwersdam
• Lopende projecten zoals opgenomen in het jaarplan
• Goed voorbeeld: Kampereilanden
Ontwerpinstrumentarium (OI)
In de statusrapportage van 22 maart jl. is uitgebreid gerapporteerd.
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 samenwerking in de kennisvragen rond het ontwerpinstrumentarium OI en de
implementatie in de projecten is erg belangrijk om de noodzakelijke versnelling mogelijk te
maken.
Vanuit het samenwerkingsverband worden de krachten van het bedrijfsleven en de
kennisinstellingen gebundeld.
Deltares stelt een ‘tafel’ ter beschikking voor de ontwikkeling van het OI.
De benodigde kennis is gezamenlijk in beeld gebracht. Vervolgens is de beschikbare kennis
van het bedrijfsleven door de TFDT geïnventariseerd.
Door de kennisinstellingen en de TFDT wordt een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt
voor de ontwikkeling van het OI voor de komende jaren.
Het OI is zeer urgent bij diverse projecten. De waterschappen, waar het nog niet speelt,
voelen de urgentie echter nog niet.
Vanuit het samenwerkingsverband moet alles er op gericht zijn om echt samen te werken
ten aanzien van het OI.
Er is nu een duidelijk beeld en de wil vanuit het bedrijfsleven en de kennisinstellingen is
aanwezig. Het is ook nodig om de kennis vanuit de waterschappen te benutten. Er moeten
echter ook middelen beschikbaar zijn.

Als je focust op kosten, gaat de kwaliteit omlaag
Als je focust op kwaliteit, gaan de kosten omlaag
Loesje
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Innovaties: kansen en belemmeringen / toepassing nieuwe kennis
Sneller, beter en goedkoper is de doelstelling vanuit de alliantiegedachte van de overheid
(de samenwerking tussen de waterschappen en de rijksoverheid).
Het unieke van het huidige HWBP programma is dat innovatie voor 100% wordt vergoed. Dit
in tegenstelling tot de oude programma’s
Door het Programmabureau zijn vanuit de kansenscan de innovaties in beeld gebracht. Een
aantal innovatieve ideeën kan zo snel mogelijk in projecten worden toegepast.
De kansenscan is stopgezet omdat er te veel ideeën zijn die niet worden toegepast in de
projecten. De vraag is waarom dit niet gebeurt. Is men er niet mee bekend of durft men het
niet aan?
De TFDT is uitgedaagd om mee te denken in dit proces. De TFDT zal dit oppakken samen
met de waterschappen en de kennisinstellingen.
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In de statusrapportage van 22 september 2015 (pag. 3) is uitgebreid gerapporteerd over de
kansenscan en over de ontwikkeling van een slimme oplossing.
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.
Het nieuwe hoogwaterbeschermingsprogramma geeft ruimte voor innovatie (bijvoorbeeld de
JLD Dijkstabilisator).
Als een innovatie wordt goedgekeurd, dan kan deze worden toegepast in het nieuwe
programma. Innovatie wordt dan 100% vergoed.
De versnelling
De TFDT heeft in haar advisering over de versnelling (d.d. 17 maart 2015) aangegeven hoe
het proces kan worden versneld.
Vervolgens zijn de belemmeringen in beeld gebracht en is aangegeven hoe deze snel
kunnen worden opgelost.
Aan de hand van concrete projecten wordt geanalyseerd wat nu werkelijk is opgelost en
welke belemmeringen er nog zijn. Dit geeft feitelijke informatie. In de volgende
statusrapportage wordt hier nader over bericht.
Ook is een belangrijk punt of de beoogde versnelling wordt bereikt cq. haalbaar is en op
welke punten er nog bedreigingen zijn, met als voorbeeld het OI.
POV’s
In de statusrapportage van 22 maart jl. is gerapporteerd over de POV’s piping en
macrostabiliteit.
De POV’s zijn cruciaal voor het welslagen van de versnelling en het toepassen van nieuwe
kennis binnen het HWBP.
Er moet een continue verbinding zijn tussen de projecten, de vervroegde verkenningen en
de kennis vanuit de driehoek. De projecten die op de markt komen, moeten een snelle
toegang hebben tot de alle POV’s (zie bijlage).
Het is noodzakelijk binnen het samenwerkingsverband de informatie te delen en uit te
wisselen. In deze interactie zit de mogelijkheid voor versnelling.
Een goed voorbeeld is het project Dijkversterking Kinderdijk – Schoonhovenseveer (KIS)
waar zaken vanuit de POV Macrostabiliteit worden geïmplementeerd in het project.
Van de POV Waddenzeedijken is een plan van aanpak fase 2 verschenen.
Er wordt zoveel mogelijk vanuit de POV in het bestek Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl
opgenomen, bijvoorbeeld de dubbele dijk. Nieuwe technieken worden deels ook in het
huidige bestek als mogelijkheden aangedragen
Stand van zaken lopende projecten
Afsluitdijk
De vooruitzichten zijn dat de marktbenadering start in het vierde kwartaal van 2016. De
contractvorming is DBFM. De coupure met een sluis voor de vismigratie is integraal
opgenomen in het contract. De vismigratierivier komt apart op de markt en wordt namens de
initiatiefnemers aanbesteed door de provincie Friesland. Wat de aanbesteding betreft wordt
er naar gestreefd de transactiekosten te beperken. De TFDT adviseert hierbij en dit is in lijn
met de nieuwe RWS marktvisie.
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Marktbenadering getijdencentrale Brouwersdam / Waterkwaliteit Grevelingen
Na de realisatie van de Brouwersdam in 1971 is de water- en waterbodemkwaliteit van het
Grevelingen sterk achteruit gegaan. De realisatie van de Brouwerssluis in 1978 heeft deze
achteruitgang niet voldoende kunnen repareren. De afnemende waterkwaliteit was
aanleiding voor de MIRT-Verkenning Grevelingen, die in 2012 is afgerond. Daarna is
begonnen met een Ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. De drie
provincies zijn parallel hieraan een Gebiedsontwikkelprogramma gestart, met als doel
potentiële opbrengsten in kaart te brengen en te verbinden aan de bekostiging van de
waterkwaliteitsmaatregelen.
Vanwege de bestuurlijke wens om de (commerciële) haalbaarheid van het opwekken van
getijdenenergie te onderzoeken is medio 2013 het Projectbureau Getijdencentrale
Brouwersdam opgericht, een samenwerkingsverband van de provincies Zuid-Holland en
Zeeland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en Rijkswaterstaat.
In het Europese kennistraject Protide werd technisch-inhoudelijke kennis ontwikkeld op het
gebied van getijdenenergie.
Het Projectbureau Getijdencentrale Brouwersdam heeft de pre-competitieve fase op 4
februari 2015 afgerond. Daarna is het accent gelegd op het vervullen van de publieke
condities voor exploitatie van getijdenenergie. Het publieke huis op orde brengen!
Gedurende de looptijd van het project is de energiecomponent in belang toegenomen. Dit
heeft te maken met de opstelling van de Tweede Kamer.
Voor de uitvoering van het gecombineerde project water Grevelingen en energie (GCBD) is
de scope:
• Het terugbrengen van het getij op de Grevelingen
• Het mitigeren van de effecten hiervan op Voordelta en Grevelingen
• Wettelijk vereiste compenserende maatregelen
• Het opwekken van getijden energie
• Andere maatschappelijke wensen en meerwaarde indien dit kostenneutraal kan (o.a.
strand Brouwersdam).
Dit betekent in principe een upgrade van de Deltawerken. In deze aangepaste vorm
ontstaat een nieuw exportproduct: een dam die zorgt voor veiligheid, voor een duurzaam
gezond watersysteem en duurzame energie opwekt voor circa 25.000 huishoudens.
Overwegingen en keuzes aanbesteding en contractvorming (alliantie)
Essentieel is dat het project GCBD, waarbij de functies water en energie worden
gecombineerd, integraal wordt ontwikkeld. Alleen wanneer er een integraal ontwerp wordt
gemaakt, gerealiseerd en geëxploiteerd is deze opschaling mogelijk. Wanneer eerst de
doorlaat wordt gemaakt en daarna de functie energie er aan wordt verbonden, dan is het
project niet haalbaar.
Dit betekent dat de doorlaatmiddel Brouwersdam gecombineerd zal worden met de
getijdencentrale op de Brouwersdam, waardoor er slimme en innovatieve oplossingen
mogelijk zijn. Fysiek betekent dat de doorlaat groter wordt gemaakt zodat er voldoende getij
en stroming zal zijn zowel voor het terugbrengen van het getij in de Grevelingen als het
aandrijven van turbines ten behoeve van duurzame getijdenenergie. De exploitatie van deze
energiecentrale moet door een private partij worden uitgevoerd.
De verwevenheid en samenhang van de werkzaamheden vragen om één integraal contract
waardoor de raakvlakken beheerst worden en de beheersbaarheid verbeterd wordt. Dit kan
uitstekend in een alliantievorm.
Vroege marktbenadering (early contractor involvement) en vervlechting van private en
publieke planuitwerking: de ruimtelijke procedures en het ontwerpproces (technisch en
financieel haalbaar ontwerp) worden met elkaar vervlochten. Hiermee wordt de kennis en
creativiteit van de markt zo optimaal mogelijk benut om tot slimme en innovatieve
oplossingen te komen. Ook is er snel zekerheid over de kosten. Een ander voordeel is dat
het leidt tot een kortere doorlooptijd van het project en dus tijdwinst wordt geboekt.
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Het is een uitdaging om bovengenoemde aanpak tot een succes te maken.
Na het AO Water van 16 juni 2016 zal er meer duidelijkheid zijn over de haalbaarheid van
bekostiging van het publieke deel (de waterkwaliteitsmaatregelen) van het project.
Dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg (GoWa)
Het projectteam van WSRL is bezig met de voorbereiding van de aanbesteding van de
vroegtijdige marktbenadering, conform het advies van de TFDT. Het werk betreft het in een
alliantie doorlopen van de verkennings-, planuitwerkings- en de realisatiefase van de
dijkverbetering.
Het volledige advies van de TFDT is bijgevoegd bij de statusrapportage van maart jl.
Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)
Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard heeft een marktconsultatie
gehouden voor het ontwerpend onderzoek.
Het advies van de TFDT is verwerkt in de marktconsultatie en in het verslag.
Advies TFDT
De TFDT heeft op 29 maart jl. haar advies aan HHSK toegestuurd.
De belangrijkste uitgangspunten van een goede samenwerking zijn:
− Gelijkwaardigheid
− Transparantie
− Vertrouwen
− Het “samen doen”
− Vraagstelling op basis van kwaliteit
− Het formeren van een goed team
Deze uitgangspunten zijn in de marktconsultatie ook naar voren gekomen.
Een belangrijk punt van aandacht is op welke wijze het ontwerpend onderzoek wordt
ingevuld, tot hoe ver men in detail gaat en wanneer men de markt wil inschakelen op basis
van een functionele uitvraag. Het mission statement van de TFDT kan hierbij helpen.
Daarnaast vraagt de TFDT met name nog aandacht voor de risico’s die optreden tijdens het
ontwerpend onderzoek of dan in beeld gebracht moeten worden. De TFDT stelt voor deze
risico’s te benoemen als onzekerheden waarbij het uitgangspunt moet zijn dat de partij die
een onzekerheid kan beheersen deze ook moet dragen.
De TFDT onderschrijft een aanpak met het gunningscriteria op 100% kwaliteit.
Een belangrijke uitkomst is tevens dat de ingenieursbureaus willen trechteren tijdens
aanbesteding omdat transactiekosten daarmee worden beperkt. Dit is in lijn met de
doelstelling van de TFDT.
In algemene zin waardeert de TFDT de aanpak van het hoogheemraadschap om de markt
een beter beeld te geven van de beoogde aanpak van de opdrachtgever. Een vervolg hierop
zou moeten zijn om middels een dialoogaanpak tot een contractvorming te komen met een
partij die gericht is op samenwerking welke een integrale aanpak nastreeft.
De belangrijkste conclusies uit de marktconsulatie voor de verdere aanpak zijn:
• Uit marktconsultatie blijkt dat zowel HHSK als IB’s graag willen trechteren tijdens
aanbesteding omdat transactiekosten daarmee worden beperkt;
• HHSK zal de kwaliteit van de offerte uitvraag zwaar wegen door de offertes in de
trechtering (EMVI 1) te beoordelen op de samenwerking;
• HHSK zal in de aanbesteding invulling geven om in gesprek te blijven met de IB’s;
• HHSK geeft de risicodeling en beheersing een plek in de aanbesteding.
Vervolgaanpak aanbesteding
De complexiteit van het project KIJK maakt dat samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer geen “softe” aangelegenheid is maar een keiharde noodzaak voor het
behalen van een gedragen bestuurlijk voorstel VKA.
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Uiteindelijk wil HHSK van 10 partijen uit het raamcontract naar 1 partij die de opdracht wint.
Alle 10 raamcontractanten* worden uitgenodigd een eerste offerte uit te brengen.
De aanbesteding bestaat uit twee delen.
In het eerste deel (EMVI 1) wordt offerte 1 beoordeeld op de samenwerking binnen deze
opdracht. In EMVI 1 zal naar verwachting een mondelinge component worden opgenomen.
De helft van het aantal inschrijvers valt na beoordeling van deze eerste offerte af
(trechtering).
In het tweede deel (EMVI 2 e.v.) wordt offerte 2 beoordeeld op de aanpak van het
ontwerpend onderzoek zelf.
Uiteindelijk krijgt de beste scorende partij op alle gewogen EMVI’s de opdracht.
*HHSK heeft onderzocht of de partijen binnen het raamcontract ITA zich als combinatie voor
deze opdracht kunnen inschrijven en onder welke voorwaarden.
Peel- en Maasvallei
Er is een nieuwe projectmanager benoemd, waarmee de TFDT binnenkort een afspraak zal
inplannen. Verder zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
Marken
De TFDT is door het IPM-team van Rijkswaterstaat benaderd voor het uitbrengen van een
advies.
Het uitgangspunt van de TFDT is ‘overheid formuleer uw doel en niet de oplossing’.
Het doel moet gebaseerd zijn op de technische mogelijkheden en op de inbreng van de
eilandbewoners.
De uitdaging is een oplossing te genereren met een uitvraag op doelniveau die draagvlak
heeft bij de bevolking, rekening houdt met de aparte status van het eiland en waarbij de
onderhoudskosten beperkt blijven.
Bij het opstellen van het advies wordt door de TFDT gebruikt gemaakt van de ervaring welke
is opgedaan bij het verstrekken van eerdere adviezen bij dijkversterkingsprojecten.
Historie
De geschreven geschiedenis van Marken begint in de 13e eeuw. Marken lag in het uiterste
Oosten van Waterland, een veengebied waar het land overging in het water van het
Flevomeer. Aan die overgang van veen naar water ontleent het eiland waarschijnlijk zijn
naam: Marken, of vroeger Markaland, is zeer waarschijnlijk een afgeleide van het woord
‘mark’, in de betekenis van grens. Markaland ,betekent namelijk 'grensland'.
In het jaar 1232 kregen de norbertijner monniken te Hallum, gelegen aan de andere kant van
de Zuiderzee in Oost-Friesland, Marken als gift van een groep gelovigen.
Het was geen kostbaar eigendom, maar een drassig stukje land dat er lag 'voor eb en vloed'.
Het eiland, daarvoor ontstaan als gevolg van afslag van veengrond, waardoor de verbinding
met het vasteland was verbroken lag destijds in de Zuiderzee. De Friese monniken
vestigden een nederzetting op Marken, gingen ijverig aan het werk en legden een dijk aan
rondom het eiland en zorgden voor een afwateringssysteem. (* Mogelijk zijn ze ook
initiatiefnemers geweest voor de afdamming van de waterloop ter plaatse van de latere
Fluwelen Burgwal in Monnickendam, met de Middendam. Dit is de ’Monniken dam’ waaraan
het stadje zijn naam heeft ontleend. Niet duidelijk is of de Norbertijner monniken betrokken
zijn geweest bij het opwerpen van de vroegste werven, of dat men pas na hun vetrek hiertoe
is overgegaan. )
Het land bleef eigenlijk toch te nat voor goede akkerbouw dus gingen de monniken zich
vooral bezig houden met veeteelt. Ze hielden varkens, koeien en paarden. Ze bezaten ook
een opslagplaats op het vasteland, in Monnickendam, waardoor handelen beter mogelijk
was.
Het eiland kwam in die tijd tot ongekende bloei. De producten werden veelal afgevoerd naar
Monnickendam, waar de kloosterlingen ook bezittingen hadden. Zij dreven handel met
Amstelland, Gooiland, Waterland en Westfriesland.
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In de 14e eeuw waren er regelmatig dijkdoorbraken, waardoor het brakke water weer vrij
spel kreeg. De bewoners van Marken probeerden zich er beter tegen te beschermen door
meer terpen op te werpen. Deze werden werven genoemd.
De aanleg van de Afsluitdijk in 1932 betekende het einde van de visserij als bron van
inkomsten.
Begin 19e eeuw was Marken een onderdeel van het plan van Koning Willem I om een
kanaal aan te leggen ter verbetering van de scheepvaartverbinding met Amsterdam, het
Goudriaankanaal.
Bij de watersnoodramp van 1916 kwamen op het eiland 16 mensen om het leven en werden
tal van mensen dakloos.[2] Deze ramp gaf de stoot tot de aanleg van de Afsluitdijk en de
Zuiderzeewerken. Een onderdeel daarvan was de Markerwaard, waarvan als eerste
onderdeel de dijk tussen Marken en het vasteland werd aangelegd.
Op 17 oktober 1957 werd om 13:11 uur de dijk tussen het vasteland en Marken ontsloten.[3]
Sindsdien is Marken geen eiland meer. Oorspronkelijk was het plan dat Marken onderdeel
werd van de Markerwaard. Deze nieuwe polder was onderdeel van het plan van Cornelis
Lely om wat nu nog Markermeer is in te polderen. Maar na de aanleg van de Flevopolder
werd uiteindelijk afgezien van de aanleg van de Markerwaardpolder. Daarmee is Marken nu
een schiereiland, waarbij het eilandgevoel nog duidelijk merkbaar is.
De vaste verbinding van Marken is aangelegd op een manier met als resultaat een
uitstekende verbinding welke niet zettingsgevoelig is. Deze aanlegmethode is bekend.
De veiligheid van Marken staat al geruime tijd ter discussie. Dit heeft er in geresulteerd dat
de zuidzijde in de jaren 70 is verstevigd en dat tussen 1985 en 1987 de noordelijke dijk is
verhoogd. De methodiek van verhoging is bekend..
In 2006 heeft Arcadis de opdracht gekregen voor het opstellen van een startnotitie MER. In
2008 heeft Arcadis de MER uitgebracht.
Na het Arcadis rapport blijft het lange tijd stil.
In december 2012 maakt DHV een definitief ontwerp ‘Dijkverbetering West- en Zuidkade
Marken’.
Vervolgens heeft de Antea Group op 19 november 2014 een eindrapportage MIRT
uitgebracht ‘Onderzoek Pilot Meerlaagsveiligheid Marken; Notitie Fase 2: Op weg naar
kansrijke oplossingen’. Meerlaagse veiligheid speelt in deze rapportage een belangrijke rol.
Ook zijn er duidelijk verschillende oplossingsvarianten goed in beeld gebracht*.
Vervolgens worden er diverse geotechnische studies uitgevoerd door o.a. Fugro en Arcadis.
Begin 2016 onderzoekt Grontmij de diverse oplossingsrichtingen inclusief de effecten op
milieu en ruimtelijke ordening voor de hoogwaterproblematiek in de MIRT-verkenningsfase
voor Marken. Voor de uitvoering van oplossingsrichtingen worden drie methoden
omschreven:
- De binnenwaartse versterking
- De buitenwaartse versterking
- Nieuwe dijk (zettingsvrij)
Advies TFDT (gericht op een heldere doelstelling)
Analyse TFDT
Alternatieven maakbaar, planontwikkeling op eisniveau risicovol
De TFDT is tot de conclusie dat de drie bovengenoemde alternatieven maakbaar zijn. Er
wordt een inzicht gegeven in de mogelijke oplossingen. Dat brengt de TFDT tot de verdere
conclusie dat het te ver aanscherpen van de huidige plannen kan leiden tot beperking van
de ontwerpvrijheid in de realisatiefase. De huidige plannen zullen bij voorkeur niet moeten
worden uitgewerkt tot eisen op bestekniveau of tot het niveau van een uitvoeringsontwerp.
Dit om te voorkomen dat het project de kansen mist om optimaal gebruik te maken van het
innovatieve vermogen van de markt en het vermogen om ontwerp en uitvoering optimaal op
elkaar af te stemmen.
Marktbenadering op doelniveau mogelijk
Bij de oplossing van het veiligheidsprobleem van Marken bestaat volgens de TFDT de
mogelijkheid om met de huidige projectinformatie een innovatieve marktbenadering toe te
passen, die leidt tot een sneller, beter en goedkoper project waarbij de LCC-benadering
leidend is. De ervaring heeft geleerd dat bij complexe projecten traditionele contractvormen
geen ruimte bieden om de denkkracht en de creativiteit van het bedrijfsleven optimaal te
benutten. Een eenzijdig denken vanuit het ontwerp en proces is risicovol. Het projectproces
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(ontwerp, omgeving) kan beter ontwikkeld worden in samenwerking met het uitvoerend
bedrijfsleven. Het standpunt van de TFDT is dat de oplossing dus niet moet zijn uitgewerkt
op besteksniveau, maar het doel moet door de opdrachtgever in de markt worden gezet.
De komende periode vindt er nog overleg plaats tussen de TFDT en het IPM-team over de
planning en de marktbenadering.

Het draagvlak ten aanzien van de alternatieven en de wijze waarop die uitgevoerd kunnen
worden, speelt een grote rol in de kritische en mondige omgeving en bij de stakeholders.

Multiwaterwerk
De TFDT heeft m.b.t. de marktconsultatie een brief gestuurd aan de brancheorganisaties,
die vertegenwoordigd zijn in de Topsector Water, om de krachten te bundelen.
De brief is bijgevoegd bij deze statusrapportage.
Goed voorbeeld: Kampereilanden
Met het project Dijkverbetering en Waterveiligheid Kampereilanden gaat WDODelta in een
samenwerkingsverband – met een samengesteld projectteam van opdrachtgever en
opdrachtnemer - zorgen dat eind oktober 2018 een waterveilige regionale kering is
gerealiseerd die voldoet aan de norm.

Projectgebied Kampereilanden
Traject 3
Overhoogte
Circa 1,6 km

Traject 1
Overhoogte
Circa 4,4 km

Traject 2
Overstroombaar
Circa 1,1 km

Traject 5
Overhoogte
Totale lengte

Traject 4
Overstroombaar
Circa 0,4 km

Gegevens Project Kampereilanden
Opdrachtgever:
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Contractwaarde:
€ 4,6 miljoen
Contractvorm:
bouwteam op basis van UAV-gc
Start:
9 maart 2016
Afronding realisatie:
december 2018

De samenwerking binnen het project is gericht op een gelijkwaardig partnerschap en het
bundelen van krachten tussen overheid en marktpartij. In een bouwteamverband gaan de
partners gezamenlijk het ontwerp maken, zorgen voor de benodigde toestemmingen en
afstemming met de directe omgeving, en het project realiseren. Op deze manier worden alle
expertises van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer optimaal ingezet vanaf de
planuitwerkingsfase. Deze slimme samenwerking levert een betere kwaliteit voor het project
door expliciet en beheersbaar te werken, wordt echt geleerd met en van elkaar, en wordt
verwacht dat het project door gebudgetteerd te ontwerpen met een aanzienlijke
kostenbesparing binnen de gestelde mijlpaal gerealiseerd kan worden.
WDODelta heeft voor het bouwteam gekozen omdat dit project dermate complex is dat het
waterschap graag samen met een marktpartij ‘de puzzel’ oplost.
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Alleen door echt samen te werken en kennis te bundelen,
kan de versnelling worden bereikt!

Jelke Jan de With
Voorzitter Taskforce Deltatechnologie

Bijlagen:
- Kennis en innovatie instrumenten voor Sneller-Beter-Goedkoper
- Reactie TFDT op marktconsultatie Multiwaterwerk
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Kennis en innovatie instrumenten voor Sneller-Beter-Goedkoper
Aanpak HWBP

HWBP Fases

Programmeren
Instrumenten

Aanpak Taskforce Deltatechnologie

HWBP Fases

6

Programma

• Demonstratieprojecten
• Experiment

Project - Verkenning

Planstudie

Advies
• Kansenscan HWBP
• Handreiking innovatie
Marktbenadering

Toetsen en
beschikken

Review
• 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

Planstudie en Realisatie

POV’s

Instrumenten

• Demonstratieprojecten
• Experiment

Uitvoering
• Basispakket en creatieve sessie
• ENW advies
• Begeleidingsgroep

100%
subsidie

MER – Ontwerp - Realisatie

Uitvoering en
verkenning
• Basispakket en
creatieve sessie
• ENW advies
• Begeleidingsgroep

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

Aan de brancheorganisaties:
Bouwend Nederland
NLingenieurs
Vereniging van Waterbouwers

Datum

18 april 2016

Onderwerp

Marktconsultatie Multiwaterwerk
Reactie TFDT 18-04-2016

Ons kenmerk

20160418/TFDT/RWS-MWW

Uw kenmerk

-

Van
Telefoon
E-mail

Bijlage

J.J. de With
06 51 09 03 20
jjdewith@planet.nl
Advies TFDT ‘Op weg naar
de beste vaarweg’

Geachte branchegenoot,

Rijkswaterstaat GPO heeft een marktconsultatie uitgeschreven voor Fase 2 en co-creatie in het
kader van Multiwaterwerk (MWW). Hiertoe wil MWW twee sporen starten:
1. Marktconsultatiespoor
2. Co-creatiespoor
De Taskforce Deltatechnologie (TFDT) is in de loop van afgelopen 3 jaar meerdere malen betrokken
geweest bij het traject van MWW en heeft reeds in 2014 een eerste advies uitgebracht. In 2015 is
vervolgens na vele consultaties en gesprekken een aangescherpt advies uitgebracht.
Het belangrijkste punt van het advies is geweest het formuleren van de stip op de horizon, betrekken
van de topsectoren maritiem, logistiek en energie samen met de corridorbenadering (zie bijlage).
Met deze brief willen we met u als leden van de brancheorganisaties die in TFDT vertegenwoordigd
zijn, de gelegenheid aangrijpen om onze krachten te bundelen om een gelijkgestemde eerlijke
reactie aan Rijkswaterstaat inzake van deze marktconsultatie te geven.
TFDT ziet dat deze marktconsultatie naar alle waarschijnlijkheid niet gaat leiden tot de gewenste
opbrengst voor Rijkswaterstaat en de markt. TFDT ondersteunt het ambitieuze pad van de co-creatie
dat past ook in de Marktvisie die Rijkswaterstaat heeft gepubliceerd.
Echter, gezien de eerdere trajecten zoals Grip op de Maas zien we dat dit niet vanzelf gaat.

Taskforce Deltatechnologie

Onderwerp
Datum
Pag. nr.

Marktconsultatie Multiwaterwerk, Reactie TFDT
18 april 2016
2

Ook deze marktconsultatie heeft vergelijkbare kenmerken:
• Het is een behoorlijk technisch vraagstuk wat veel verdieping en inspanning vraagt van
deelnemers;
• De markt is zeer kritisch op precontractuele inspanningen en positie die ze hier mee innemen;
• Tenderkosten en kosten voor marktconsultaties zijn voor de marktpartijen hoog en men is
waakzaam op verdere stijging van deze kosten.
TFDT is van mening dat RWS een stip op de horizon moet formuleren, uitgaande van de
corridorbenadering van de vaarwegen.
De TFDT verzoekt u uw leden op de hoogte te stellen van dit schrijven. Wij zullen met u in contact
treden om kort na bovengenoemde marktconsultatie deze gedachte met u te delen en in
gezamenlijkheid verder te brengen.
In afwachting van uw steun en inspanning verblijven wij,

Met vriendelijke groet,
Namens de Taskforce Deltatechnologie,

Jelke Jan de With
Voorzitter

Taskforce Deltatechnologie

“Op weg naar de beste vaarweg”

Advies Taskforce Deltatechnologie
Datum: 4 maart 2015

Inhoud
• Veranderende rolpatronen
• Aanleiding advies
• Mission statement
• De beste vaarweg
• Adviezen
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Veranderende rolpatronen
Geschiedenis Rijkswaterstaat
1795 -1813: nationale aanpak waterstaatszorg
De 19e eeuw: koning-koopman Willem I: 500 km
kanalen aangelegd.
Begin 20ste eeuw: opkomst van de wetenschap
1945 – 1965: de oorlog en wederopbouw
Jaren ‘70: andere verhouding overheid-maatschappij
Rijkswaterstaat en de toekomst
Toekomst Rijkswaterstaat
• Co-creatie is de toekomst (J.H. Dronkers)
• Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid,
tussen consortia en overheid

3
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Aanleiding advies TFDT voor MultiWaterWerk
Veel sluizen en stuwen onder beheer van
Rijkswaterstaat zijn binnenkort - van enkele
jaren tot 20 jaar - aan vervanging toe.
Hiervoor gaat MultiWaterWerk.nl aan de slag.
Het doel is om een uniform waterwerk te
maken, dat zo mogelijk overal in Nederland
toegepast kan worden, maar ook ruimte biedt
voor nieuwe oplossingen (innovatie).
De Taskforce Deltatechnologie (TFDT) is
gevraagd om een advies te geven op het plan
van aanpak voor MultiWaterWerk van
Rijkswaterstaat.
4
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Mission statement
De TFDT zorgt voor toegang tot de kennis en expertise
van het bedrijfsleven voor het project
MultiWaterWerk. De TFDT wil met haar inzet een
bijdrage leveren aan het vertrouwen tussen
Opdrachtgever en het bedrijfsleven.
De TFDT gaat een bijdrage leveren aan het beperken van
de maatschappelijke kosten door in te zetten op een
kosteneffectieve aanbestedingstrajecten, beperking van
overhead, waardecreatie en innovaties.
De TFDT faciliteert hiermee de beoogde
co-creatie.
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De Beste Vaarweg is het uitgangspunt

Insteek Project MultiWaterWerk op één hoger
strategisch niveau
• Verwachting naar de toekomst?
• Hoe ziet de (gewenste) model split
per corridor eruit in 2040.
• Eisen vaarwegen in 2040
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Adviezen Taskforce
•
•
•
•
•
•
•
•

Masterplan
Stel de corridorbenadering centraal
Formuleer een heldere probleem- en doelstelling
Raakvlakken met bestaande programma’s
Vroegtijdige marktbenadering op weg naar co-creatie
Betrek de eindgebruiker
Zorg voor snelle implementatie
Voeg de budgetten voor aanleg en onderhoud
samen
• Definieer Duurzaamheidambitie
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Masterplan
Maak een masterplan voor de vaarwegen in 2040.
- vergelijkbaar met het Deltaprogramma (adaptief
inspelen op de verschillende economische- en
klimaatontwikkelingscenario’s voor 2040 en
verder.)
- de corridor benadering centraal
- aansluiting op de Europese transport
ontwikkelplannen
- Maak ook gebruik van bestaande bronnen
De sluizen in het netwerk krijgen hiermee weer de
status van “middel”, maar zijn geen “doel”.
Vanuit het masterplan kan gekeken worden waar en
hoe het best invulling gegeven kan worden aan
optimalisaties en vervanging van de huidige
kunstwerken.
8
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Stel de corridorbenadering centraal

1. Rotterdam - Duitsland
2. Amsterdam - Rijn
3. Westerschelde - Rijn
4. Westerschelde
5. Amsterdam - NoordNederland
6. Rijn - Oost-Nederland
7. Maasroute
8. Kustcorridor
9
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Formuleer een heldere probleem- en
doelstelling
• Duidelijke ambitie
• Stel duidelijke indicatoren (beschikbaarheid,
betrouwbaarheid, veiligheid, duurzaamheid)
• Beperk de schuttijden

Raakvlakken met bestaande programma’s
•
•

Corridorbenadering Rijkswaterstaat
Deelrapportage vaarwegen voor de nationale
markt en capaciteitanalyse
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Vroegtijdige marktbenadering op weg
naar co-creatie
• Betrek de markt vroegtijdig (zie mission statement
Taskforce)
• Mobiliseer de denkkracht en de kennisinstellingen
• Denk na over de juiste contractvormen

Betrek de eindgebruiker
•
•
•
•
•

Havenbedrijven
Schuttevaer
Topsector Water
Deelsector Maritiem
Topsector Logistiek
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Zorg voor snelle implementatie
• Pas nieuw ontwikkelde oplossingen snel toe in de
praktijk.

Voeg de budgetten voor aanleg
en onderhoud samen
Definieer duurzaamheidsambitie
•
•

Meetbare ambitie is noodzakelijk
Het meetbaar neerzetten van indicatoren leidt tot
innovatie en drive om de ambitie te overtreffen
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“Samen Op weg naar de beste vaarweg”
Taskforce Deltatechnologie:

Jelke Jan de With

Daan van der Wiel

Jana Steenbergen

Paul van Dijk

Hans van Leeuwen

Waldo Molendijk
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MWW heeft de Taskforce Deltatechnologie (TFDT) om advies gevraagd wat betreft het Plan van
Aanpak MultiWaterWerk. In het advies geeft de TFDT aan dat er nog een stip op de horizon
ontbreekt. Jelke Jan de With, voorzitter TFDT: “Hoe zien de schepen eruit in 2040? Wat is de
modal split voor goederenvervoer op dat moment en waar bevinden zich de grootste
havenactiviteiten? Antwoorden op deze vragen kunnen tot heel andere keuzes leiden in deze
vervangingsopgave.”
MWW zou volgens de TFDT daarom moeten starten met een masterplan voor de waterwegen in
2040, vergelijkbaar met de Deltaprogramma. Van daaruit kan gekeken worden hoe de
vervanging van de betreffende kunstwerken het best in te vullen. Centraal in dit masterplan staat
niet de sluis, mar de corridor. “De sluis krijgt hiermee weer de status van “middel” in plaats van
“doel”. Bovendien neem je met een corridorbenadering automatisch de Europese ontwikkelingen
op transportgebied mee.”
Om tot co-creatie te komen adviseert TFDT vroegtijdige marktpartijen en de belangrijkste
stakeholders bij de planvorming te betrekken. “Denk aan Topsector Water, deelsector Maritiem,
Topsector Logistiek en de havenbedrijven. Voor de TFDT is vooral een rol weggelegd op deze
partijen met elkaar te verbinden. Met hen kunnen we gezamenlijk die stip op de horizon zetten”.
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Op weg naar de stip op de horizon
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Aanbevelingen voor RWS
•
•

Gebruik de “ Grip op de Maas” als leervoorbeeld voor de verdere strategie ontwikkeling hoe kunstwerken in
(natte)corridors opgepakt moeten worden. (2 juni, 23 juni, 17 September, 29 September)
“ wat is belangrijk” – de aandachtspunten die we kunnen van te voren mee geven (contactpersoon Wim van de
Hengel en Maarten van de Vlist hierbij betrekken) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formuleer een heldere probleem- en doelstelling-(helder hebben “ Waarom” vraag)
Raakvlakken met bestaande programma’s in kaart hebben
Vroegtijdige marktbenadering op weg naar co-creatie (reeds de vorm va de “ Grip op de Maas”)
Betrek de eindgebruiker (met nadruk op ook de logistieke en maritiem sector)
Zorg voor snelle implementatie van eventuele innovaties/slimme ideeën (durf)
Voeg de budgetten voor aanleg, onderhoud en exploitatie samen
Definieer meetbare duurzaamheidsambitie
Hoe kom je tot systeemsprong?- (wat is er voor nodig en wat voor effect heeft het?)
Wat is de rol van DGRW (uitzoeken via Felix Wolf)

•

Wie is aan zet? – welke prikkels moeten vanuit de ministerie gegeven worden dat de ontwikkeling van
waterwegen in evenwicht is met de ontwikkelingen op de weg en spoor; -maak ook de markt verantwoordelijk
voor de ontwikkeling..
•
Wat zal opleveren het doorbreken van de bestaande technische concepten van het bouwen. Hoe makkelijk
afbreekbaar/ aanpasbaar zijn onze kunstwerken of hoe kunnen we de huidige vloot in stand houden met
zodanige aanpassingen dat het uiteindelijk ook “ modern” en up to date wordt…
…en vervolgens zullen we op basis van de analyse van de eerste sessies bepalen waar zijn de lacunes bij de
visievorming bij RWS/ ministerie. Op basis hiervan zal de vervolgstap van TFDT bepaald worden.

16

16

STAPPENPLAN
• Via kernteam topsector maritiem en logistiek bij elkaar te brengen
Stap 1 • alle bestaande initiatieven in beeld brengen door team MWW

Stap 2

•verkennend gesprek TFDT en Schuttevaer en Havenbederijf Rotterdam

• Definieren doelstelling
Stap 3 • Opstellen stappenplan
• Werkmeeting met RWS en eindgebruikers om stappenplan aan te
Stap 4 scherpen

Stap 5

• Bespreken concept eindadvies

• Opstellen gezamenlijk eindadvies
Stap 6 • Bespreken definitief eindadvies
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