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Notitie
Betreft: Status Taskforce Deltatechnologie per september 2015
Deze notitie geeft een statusrapport van de Taskforce Deltatechnologie (TFDT) aan de leden
van het Kernteam Deltatechnologie van het bedrijfsleven per september 2015. Er wordt een
terugblik gegeven over de advisering in de afgelopen periode. Tevens wordt een vooruitblik
gegeven voor de komende periode.

Bemensing TFDT
Het basisteam is recent uitgebreid en daarmee nu op goede sterkte.
We hebben met het basisteam en de schil op 10 juli jl. een bijeenkomst gehad over het
functioneren van de TFDT. Vervolgens hebben we op 31 augustus jl. een sessie gehad
waarbij we hebben bekeken op welke wijze de TFDT de kennisvragen van de voor ons
belangrijkste waterschappen effectief en snel kunnen beantwoorden. Maar ook hoe we
kunnen zorg dragen dat deze adviezen daadwerkelijk worden opgepakt door de
waterschappen.
Rapportage
1. De TFDT rapporteert over de stand van zaken aan het bestuur, steeds voorafgaand aan
het Kernteamoverleg.
2. Periodiek zal de TFDT een statusrapport opstellen t.b.v. het bestuur. Dit statusrapport
zal ook worden gebruikt als communicatiemiddel richting de achterban.
3. Communicatie is een belangrijk aandachtspunt. Dit statusrapport is gericht aan het
Kernteam en wordt door de contactpersonen van de brancheorganisaties verspreid
binnen hun achterban. De contactpersonen zijn Edwin Lokkerbol (Vereniging van
Waterbouwers), Katheleen Poels (NLingenieurs), Harry Wisse (Bouwend Nederland,
vakgroep Deltabouwers).
4. Adviezen van de TFDT worden toegelicht.
Communicatie
TFDT legt periodiek verantwoording af aan het Kernteam.
De notitie “Status Taskforce Deltatechnologie” dient als intern communicatiemiddel.
Statusnotitie en adviezen worden verspreid binnen de achterban van de
brancheorganisaties.
Informatie over de TFDT is te vinden op de websites van de Topsector Water en van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (E-zine).
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Samenwerking HWBP in de Gouden Driehoek
Uitvoering van het Deltaprogramma (waterveiligheid)
De samenwerkingsovereenkomst Gouden Driehoek zal worden ondertekend door partijen
tijdens de markt- en kennisdag van het HWBP op 29 september a.s. De titel van de
marktdag is “Het Nieuwe Deltawerken”. Naast het gezamenlijk mission statement van het
samenwerkingsverband is voor het bedrijfsleven van belang het in de realisatiefase brengen
van een continue stroom van nieuwe projecten met voldoende rendement.
Uitgangspunt en doel Marktdag HWBP:
Het uitgangspunt is dat jaarlijks door de Programmadirectie Hoogwaterbescherming en het
HWBP-2 een marktdag wordt georganiseerd. Het doel is om stil te staan bij de
samenwerking in de Gouden Driehoek en de vernieuwing die hiermee georganiseerd wordt.
De bijeenkomst heeft een goed inhoudelijk programma waarbij de primaire
dijkversterkingprojecten centraal staan. Het programma is breed opgezet en het is
vernieuwend dat het bedrijfsleven hierbij is vertegenwoordigd. De positieve elementen van
een aantal projecten worden in beeld gebracht. Met name het advies van de Taskforce
inzake de marktbenadering Markermeerdijken is in velerlei opzichten vernieuwend en moet
innovatie mogelijk maken. Het is in samenspraak met het HHNK ontwikkeld.
Thema Marktdag HWBP
Met het thema ‘Het Nieuwe Deltawerken’ wordt de focus gericht op concrete projecten.
Deze dag is gericht op het, op basis van gelijkwaardigheid, verbinden van opdrachtgever en
opdrachtnemer en de verbetering van houding en gedrag tussen partijen.
De rode draad hierbij zijn de projecten welke als inspirerende voorbeelden moeten dienen.
Het nieuwe Deltawerken vraagt om een innovatieve, uitdagende aanpak van de dag.
Het Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming levert een bijdrage aan maximale
waarde creatie en tegelijkertijd het beperken van de maatschappelijke kosten, door in te
zetten op onderling vertrouwen en toegang tot kennis en expertise voor de HWBP-projecten,
waarbij tevens ruimte wordt geboden voor het toepassen van kennis en innovaties en een zo
vroeg mogelijke marktbenadering. Het samenwerkingsverband streeft naar een op kosten
efficiency gericht programma met lerend vermogen.
Doelgroep
Het is van belang dat tijdens de marktdag de keringbeheerders, de kennisinstellingen, de
brancheverenigingen en de TFDT goed vertegenwoordigd zijn.

Procesversnelling HWBP
De Taskforce heeft een advies uitgebracht inzake de procesversnelling bij het HWBP.
Samengevat kan de vraagstelling als volgt worden geformuleerd:
“Op welke manier kan het (nieuwe) Hoogwaterbeschermingsprogramma projecten
beter, sneller en goedkoper realiseren?”
De Taskforce heeft de procesversnelling in een presentatie verwoord, welke was bijgevoegd
bij de statusrapportage van juni jl. Echter, een belangrijke sheet van de procesversnelling is
aangepast (zie bijlage). De POV’s dienen vroegtijdig te worden gerealiseerd zodat de
uitkomsten verwerkt kunnen worden in het programma.
Ook heeft de Taskforce in 2014 enkele adviezen gegeven aan de Programmadirectie voor
het verder optimaliseren van het gehele programma. Het betreft:
1. Aanpak Kunstwerken HWBP – advies is afgerond en positieve bevestigingsbrief is
ontvangen van het Programmabureau;
2. Procesversnelling totale opgave – uitgebracht advies heeft positieve elementen
inzichtelijk gemaakt maar ook de belemmeringen benoemd;
3. Innovatieve Marktbenadering voor HWBP – advies is afgerond;
4. HWBP en samenwerking met ENW - advies is afgerond en besproken met ENW.
Implementatie hiervan wordt momenteel getoetst
In de hiervoor genoemde adviezen zijn de geleerde lessen uit de adviezen van de Taskforce
voor de projecten Marken Wadden en Houtribdijk verwerkt.
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Uit de advieservaringen van de afgelopen periode valt op dat alle beheerders
vertraging constateren bij de start van de projecten voor 2015. Zij wijten dit aan de
onzekerheden die er zijn omtrent de ontwikkeling van het Wettelijk Toets Instrumentarium
(WTI 2017) en de overstap naar de nieuwe normeringen vanaf 2017.
De Taskforce Deltatechnologie wil samen met het Programmabureau in gesprek gaan zodat
de doelstellingen van het Programmabureau niet in het gevaar komen.

Nieuwe concrete verzoeken tot advisering door TFDT
Het Kernteam DT heeft de TFDT verzocht een aantal projecten op te pakken, te weten:
• Afsluitdijk
• Zuidwestelijke Delta (Brouwersdam)
• POV’s
• Holwerd aan Zee
• SSRS – ondersteuning op basis van het uitgebrachte advies

Projectoverstijgende verkenningen – POV
In projectoverstijgende verkenningen is ook het in beeld brengen van kennisleemten en de
juiste kennisvragen erg belangrijk. In het verleden was het gebruikelijk dat kennisvragen,
met als voorbeeld de sterkte van veen, in eerste instantie werden beantwoord door de
kennisinstellingen, in tweede instantie door het adviserend bedrijfsleven, en in derde
instantie werd het uitvoerend bedrijfsleven er mee geconfronteerd. Het streven is in de
toekomst de kennisleemten vroegtijdig in beeld te brengen waarbij alle partijen van de
Gouden Driehoek worden betrokken. En waarbij ook de uitvoerbaarheid en de toepassing
erg belangrijk is.
Binnen het HWBP is het toepassen van nieuwe kennis en innovatie een belangrijk item.
De kansenscan is een instrument wat is ontwikkeld om innovatie en slimme oplossingen aan
te wakkeren. Het bedrijfsleven maakt tot op heden weinig of geen gebruik van deze
mogelijkheid. Door de kenniskant van de Gouden Driehoek wordt de kansenscan wel benut.
Ter stimulering een goed voorbeeld:
Middels de kansenscan is het idee van de JLD Dijkstabilisator ingebracht, ontwikkeld en
getoetst. Hiervoor geldt de volgende regeling.
In het programma van het HWBP staat Letterlijk ‘ De financieringsregeling van het HWBP
kent 100% vergoeding voor testlocatie en pilot projecten.
JLD dijkstabilisator
In 2013 zijn JLD Contracting BV, Antea Group en Wiertsema & Partners samen met
Waterschap Rivierenland en Deltares een uniek partnership aangegaan om de JLDdijkstabilisator van een concept tot een geaccepteerd systeem te brengen. Deze innovatieve
dijkverbeteringstechniek, die tot doel heeft de binnenwaartse stabiliteit van de dijken te
verbeteren is een ontwikkeling naar het gepatenteerd idee van Dhr. Jos F. Karsten. De JLDDijkstabilisator verhoogt de binnenwaartse stabiliteit (macrostabiliteit) van de dijken en biedt
daarmee een oplossing om dijkversterkingen beter, sneller en goedkoper uit te voeren.
De kern van de JLD-Dijkstabilisator is ge-ent op binnenwaartse stabiliteit. Bij binnenwaartse
stabiliteit, of instabiliteit wil het binnenwaartse talud van de dijk bezwijken .Een typische
Nederlandse situatie is weergegeven in Figuur 1-1., daar is te zien dat de dijk bestaat uit
slappe lagen op een zandige ondergrond. Door dat de belasting van zaken als hoge
waterstanden en verkeer, groter is dan de sterkte wil een bezwijkvlak ontstaan.

Figuur 1-1: Werking binnenwaartse (in)stabiliteit
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De JLD-Dijkstabilisator bestaat uit een lang kunststof element die wordt geplaatst
in de dijk.
Door deze te plaatsen in het potentiële glijvlak, wordt een of meerdere elementen
toegevoegd aan de dijk. Deze elementen kunnen krachten leveren tegen het bezwijken van
de dijk. Dit is weergegeven in Figuur 1-2.

Figuur 1-2: Werking JLD-Dijkstabilisator bij binnenwaartse (in)stabiliteit.

Innovatie
De JLD-Dijkstabilisator kan worden toegepast in het binnentalud van de dijk en wordt
aangebracht vanaf het binnentalud of de kruin waardoor in veel gevallen geen verbreding
van de dijken nodig is.
Het aanbrengen van de JLD-Dijkstabilisator wordt gedaan met relatief klein en licht
materieel, waarmee hoge productie snelheid mogelijk zijn. De elementen worden alleen
geplaatst op die locaties waar deze nodig is, een efficiënt ontwerp kan hierdoor worden
geboden. Wanneer door een eventuele aanpassen van de norm in de toekomst meer
stabiliteit vereist is, dan kunnen extra elementen in de bodem worden bijgeplaatst. Het
plaatsen van de JLD-Dijkstabilisator heeft minder invloed op de omgeving dan het heien van
een damwanden en oplossingen met grondophogingen terwijl een hogere productiesnelheid
behaald kan worden en dus minder overlast veroorzaakt wordt.

POV Macrostabiliteit (POVM)
In de vorige statusrapportage is hier uitgebreid over bericht.
Inmiddels zijn de clusterteams samengesteld
POV Keileem
Door middel van het uitvoeren van de pilot worden de kennisvragen en de mogelijke
toepassing van keileem in beeld gebracht. De pilot kan hierdoor mogelijk bijdragen aan een
substantieel aandeel van de benodigde 1,2 miljoen m3 voor de dijkverbetering. Daarnaast
krijgen we met de pilot ook inzicht in de overige toepassingsmogelijkheden. Zoals de
toekomstige zeedijkversterking Waddenzee.
In de ‘Korte weergave POV Pilot Keileem’ worden de voorlopige conclusies weergegeven
van de toepassing van keileem op basis van de huidige ervaringen.
Momenteel worden de aanvullende onderzoeken afgerond om tot een definitieve conclusie
en advisering te komen. De verwachting is dat dit medio september wordt afgerond.
We hebben een evaluatiebespreking gehad met de opdrachtgever van de POV Keileem.
Deze evaluatie is nog niet voor publicatie gereed omdat deze nog met de opdrachtgever
moet worden besproken. In de volgende statusrapportage wordt hierop teruggekomen.
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Stand van zaken lopende adviseringen
Dijkverbetering Delfzijl – Eemshaven
Het uitgangspunt van het advies van de TFDT is het aanbestedingsspoor parallel te laten
verlopen met de planprocedure. Dit betekent ook dat er tijdig een input moet zijn voor het
technisch programma van eisen, waarbij ook de gevolgen van de gaswinning (aardbevingen)
worden meegenomen. Momenteel vindt er onderzoek plaats door de kennisinstellingen naar
de gevolgen van de gaswinning, welke als input dienen. De uitdaging is tot een snelle
effectieve aanpak te komen, gezien het belang. Het advies van de TFDT biedt alle
bouwstenen voor deze aanpak.
Inmiddels zijn de bedrijven geselecteerd. De uitkomst van de pilot keileem wordt ter
beschikking gesteld aan de geselecteerde bedrijven.

Verbetering IJsseldijk Gouda (Waterschap Rijnland)
Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHvR) heeft de TFDT gevraagd om mee te denken
en te adviseren over de optimale marktbenadering, het wegnemen van de belemmeringen
om innovatie in het project mogelijk te maken en het bereiken van de optimale
samenwerking tussen de betrokken partijen. Het Waterschap heeft met name aan de TFDT
gevraagd ruimte te bieden voor de betrokkenheid van de MKB-bedrijven. Het advies biedt
hiervoor de nodige bouwstenen.
De IJsseldijken moeten worden gestabiliseerd
o het gaat om 600m dijkversterking buitenwaarts.
o In een presentatie Gemeenteraad 24-10-2014 zijn de deelprojecten toegelicht.
o Prioriteit op Sluiseiland en Goejanverwelledijk.
Voor het volledige advies zie bijlage.

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg (Waterschap Rivierenland)
In de verkenningsfase is in eerste instantie 14 van de 23 km afgekeurd. Verwacht wordt dat
bij de nieuwe normering een groot deel van het hele traject wordt afgekeurd.
Het gaat bij dit traject om dijkring 43, waar geen kunstwerken zijn afgekeurd. De scope moet
medio 2016 zijn bepaald, de dijk moet veilig zijn in 2023. Als de definitieve scope bekend is,
kan er een vroegtijdige marktbenadering plaatsvinden.
Risico’s:
• De projectscope wordt gewijzigd.
• Er vindt een wijziging plaats van de reikwijdte van de maatregelen.
• Er is onvoldoende kwaliteit/capaciteit (intern en ingenieursdiensten).
• Wijziging van wet en regelgeving (normering en ontwerpinstrumentarium).
• Definitieve veiligheidsopgave nog niet vastgesteld.
Ambities met betrekking tot een vroegtijdige marktbenadering
• Zo min mogelijk raakvlakken in de keten.
• Continuïteit in de samenstelling van het team.
• De juiste competenties met passend mandaat.
• Het toepasbaar maken van nieuwe kennis
• Het betrekken van de omgeving ‘de dijk is van ons allemaal’
Met de bovenstaande voorlopige uitgangspunten wordt een sneller, beter en goedkoper
resultaat verwacht!
De ambitie van het waterschap is zo vroeg mogelijk het beste uit de te markt halen
(gebaseerd op mensen, vakmanschap, kennis en kunde).
De TFDT is gevraagd samen met het IPM Team tot een gezamenlijk advies te komen.
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Ontwikkeling Grevelingen/Volkerak-Zoommeer

De ontwerp-Rijksstructuurvisie schetst het volgende ontwikkelperspectief:
• Verbeteren van de waterkwaliteit van de Grevelingen door het terugbrengen van beperkt
getij via een doorlaat in de Brouwersdam die de Grevelingen verbindt met de Noordzee.
Uitgangspunt is een getijslag van maximaal 50 cm (zie noot) bij een gemiddeld waterpeil
van NAP – 0,20 meter.
• Verbeteren van de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer door het terugbrengen
van zout en beperkt getij via een doorlaat in de Philipsdam die het Volkerak-Zoommeer
verbindt met de Oosterschelde. Uitgangspunt daarvoor is een getijslag van maximaal 30
cm bij een gemiddeld waterpeil van NAP – 0,10 meter. Voorafgaand aan het zout maken
van het Volkerak-Zoommeer worden maatregelen uitgevoerd voor alternatieve
zoetwatervoorziening en zoutbestrijding.
• Tegengaan van zoutindringing vanuit een zout Volkerak-Zoommeer door een aantal
zoutlekbestrijdende maatregelen
Noot:
Herintroductie van getij op de Grevelingen kan op verschillende manieren: via een
eenvoudige doorlaat in de Brouwersdam of via een doorlaat die is uitgerust met een
getijdencentrale. Na een verkennende marktconsultatie zien Rijk, regio en marktpartijen
mogelijkheden voor beide varianten.
Dit betekent dat in de eisen voor de markt een bandbreedte tussen 30 en 50 cm getijslag
wordt opgenomen.
In de Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer wordt ruimte geboden om de
getijslag op het Grevelingenmeer te heroverwegen als uit de marktconsultatie blijkt dat daar
aanleiding toe kan zijn. Onderdeel van de condities nodig om een getijdencentrale
rendabeler te laten functioneren kan een hogere getijslag zijn, tot 60 cm. Tot de scope van
dit programma hoort een bandbreedte van 30-50 cm getijslag. Een hogere getijslag, tot 60
cm hoort bij de Topwens voor een getijdencentrale.
Het idee is alle werkzaamheden in één contract te laten uitvoeren. Dit zou aanzienlijke
besparingen opleveren. Dit laatste staat nu echter ter discussie. Voor medio oktober
verwachten we hierover duidelijkheid.
Ontwikkeling van de getijdecentrale is alleen mogelijk met een grote subsidie van het
ministerie van EZ. Hierover zijn momenteel gesprekken gaande. Businesscase is openbaar
en beschikbaar.
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Ontwerp rijksstructuurvisie geeft ruimte voor interactie publiek-privaat (werk met
werk maken). In de rijksstructuurvisie is de eerste stap de zoetwatervoorziening. De
Taskforce wordt om advies gevraagd inzake een vroegtijdige marktbenadering waarbij de
volgende aandachtspunten of vragen zijn gesteld.
•
•
•
•
•
•
•
•

Het helder formuleren van het doel (daarvoor is een duidelijke scope noodzakelijk).
Welke contractvorming is hierbij het meest geëigend?
Contractvorming: keuze projectalliantie over ontwerp met een eigen budget of een
alliantie over ontwerp en uitvoering e.e.a. conform Markermeerdijken.
Plantuitwerking: 2 jaar.
Realisatie voor het gehele project of een knip tussen plantuitwerking en uitvoering.
Financieel model.
Gebiedsontwikkeling al of niet in de scope.
Blijft de markt geïnteresseerd als financiering niet duidelijk is.
Wat is meerwaarde van vroegtijdige betrokkenheid van de markt?

Vanaf medio oktober zal op basis van een stappenplan overleg plaatsvinden met het IPM
team om tot een gezamenlijk advies te komen inzake de aanpak en contractvorming.

Professionalisering
In de vorige rapportage is uitgebreid bericht over de noodzakelijke professionalisering van
de TFDT. In het overleg met het Kernteam DT zijn afspraken gemaakt om tot concretisering
te komen.
We bevinden ons in een veranderingsproces waarbij anders en beter samenwerken centraal
staat (verbinden, vertrouwen, vakmanschap, co-creatie). Deze noodzakelijke veranderingen
gaan nooit vanzelf. Zie onderstaande weergave.
Het voorstel is om in vervolg op de achterbanbijeenkomst van 1 april 2014 wederom een
bijeenkomst te organiseren om te zorgen voor een goede verbinding met de achterban en
om de resultaten van de TFDT met de bedrijven te delen.

De uitdaging blijft!
Jelke Jan de With
Voorzitter Taskforce Deltatechnologie

Bijlagen:
• Schema versnelling HWBP
• Advies ‘Verbetering IJsseldijk Gouda’
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Aanpak HWBP
Advies Taskforce Deltatechnologie

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

7-9-2015

Verbetering IJsseldijk Gouda
16 juli 2015
Advies TFDT
Hoogheemraadschap van Rijnland – Taskforce Deltatechnologie
1

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (verder HHvR) heeft de Taskforce
Deltatechnologie (verder: TFDT) gevraagd om te meedenken en adviseren over de
optimale marktbenadering, wegnemen van de belemmeringen om innovatie in het
project mogelijk te maken en bereiken van de optimale samenwerking tussen de
betrokken partijen.

2 mei 2015

Aanleiding

Het stappenplan van TFDT ziet er in dat geval als volgt uit:

IJsseldijk Gouda - Advies TFDT Concept v2

Project: Verbetering IJsseldijk Gouda

2

1

7-9-2015

Stap 1

•

Verkennend gesprek TFDT en HHvR

2 mei 2015

Stappenplan

• Concept aanpak vraagstelling HHvR door TFDT
Stap 2 • Focus op basispakket en omgeving
• Vaststellen uitgangspunten HHvR

• Presentatie conceptadvies
Stap 4 • Interactieve bespreking van het concept
• Opstellen concept eindadvies
Stap 5 • Bespreken concept eindadvies
• Opstellen gezamenlijk eindadvies
Stap 6 • Bespreken definitief eindadvies

IJsseldijk Gouda - Advies TFDT Concept v2

Stap 3

3

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.

2 mei 2015

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.

IJsseldijk Gouda - Advies TFDT Concept v2

Mission Statement TFDT

4

2

7-9-2015

functioneel uitvragen

focus op projecten
beter, sneller en goedkoper

waardecreatie

veilig en mooi Nederland

optimale marktbenadering

doordacht

innovatie in projecten

vertrouwen

doelrealisatie

vroegtijdige marktbenadering

beperken overhead
onderbouwd

ruimtelijke kwaliteit
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duurzaam

2 mei 2015

Ambitie

5

De IJsseldijken moeten worden gestabiliseerd
het gaat om 600m dijkversterking buitenwaarts.
In een presentatie Gemeenteraad 24-10-2014 zijn de deelprojecten toegelicht.
Prioriteit op Sluiseiland en Goejanverwelledijk.
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o
o
o
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Vraagstelling

6

3

7-9-2015

Relevante uitgangspunten voor de vraagstelling aan de Taskforce
Robuustheid oplossing, voorbereid (no regret) op nieuwe normering.
Betrekken MKB.
Innovatie een kans geven, mits kostenverlagend, het betreft behapbare omvang.
Aanbesteding dient op zo kort mogelijke termijn plaats te vinden.

• Rijnland heeft maar een project in Hoogwaterbeschermingsprogramma.
• Planuitwerkingsfase met esthetisch ontwerp:
bv struinpad breed 1,20m terugbrengen, met passage onder de brug en bij boezemgemaal:
beleven van de getijdewerking, maar wel onderhoudbaar.
• Projectplan met esthetisch ontwerp: ondergrondse oplossing niet in projectplan
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•
•
•
•
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Uitgangspunten bij vraagstelling

7

2 mei 2015

Planning

SPOOR 1: dijken stabiliseren (+hoogte?):
1. Voorkeursalternatief:
besluit begin 2015
2. Planuitwerking:
gereed eind 2015
3. Contractering / Realisatie: 2016-2017
SPOOR 2: kunstwerken:
1. Voorkeursalternatief:
besluit medio 2016
2. Planuitwerking:
gereed eind 2017
3. Contractering / Realisatie: 2018-2019

subs. HWBP
2014
2017
2019
2014
2017
2019
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Urgente delen faseren in twee sporen
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4
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Visie

Visi
e
Systeem

Vraag
Vraag

2 mei 2015

Marktbenadering
Aanbod
Aanbod

Systeem

Doel

Doel
Functie

Functie
Uitvraag op
Uitvraag
eisniveau
op
eisniveau

Eis

Oplossing
Oplossing
X X

Visi
e
Systeem

Systeem
Doel

Doel
Functie

Uitvraag op Uitvraag
doelniveau
op
doelniveau

Functie
Eis

Vraag Vraag
Aanbod
Aanbod

Eis

Oplossing
Oplossing
X, Y
X,
of Y
Z of Z
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Visie

Eis

9

o
o
o

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

2 mei 2015
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Marktbenadering

10

5

7-9-2015

Bestuurlijke afhechting

Marktbenadering moet ruimte bieden
voor innovatieve oplossingen, zodat de
oorzaak van het veiligheidsprobleem
efficiënt wordt aangepakt.

2 mei 2015

De ervaring leert dat een traditionele
aanpak veelal leidt tot suboptimale
projectresultaten,
budgetoverschrijdingen en tijdverlies.
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Marktbenadering

11

o
o

Huidig tracé handhaven
N207 wordt dijklichaam

Advies TFDT:
o Verstandige oplossingsrichting waar optimalisatie al lijkt
gevonden
o Maak een Build contract (RAW)
o Beschouw nog wel of bestaande weg onderdeel van een
dijklichaam kan zijn:
 Bv piping langs niet waterkerende objecten zoals
fundering brug en K&L.
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Twee alternatieven HHvR:

2 mei 2015

Deelproject Sluiseiland
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6

7-9-2015

o
o
o

Grondoplossing
Constructie in de kruin van de dijk
Constructie in de teen van de dijk (met een lichte constructie in kruin)

Advies TFDT:
o Laat ontwerpvrijheid bij de markt
 De varianten lijken logisch, maar hier zijn innovaties denkbaar,
echter hiervoor is basisinfo cruciaal
 Sterkteparameters grond
 K&L etc.
 Advies: evt opnemen in aanbestedingstraject: zie volgende
sheet
 Overwegingen opnemen als projectdoelstellingen
o Eventueel combineren met Schielandse Hoge Zeedijk
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Drie alternatieven HHvR:

2 mei 2015

Deelproject Goejanverwelledijk

13

o

Probeer te combineren met
Schielandse Hoge Zeedijk, daag de
markt uit met ideeën te komen.

o

Betrek indien mogelijk het kleine deel naast de Haastrechtse Brug:
 Risico andere ontwerpoplossingen en daarbij mogelijke conflicten in aansluitingen
 Weer hinder naar omgeving
 Beheersbaarheid van deelprojecten
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En verder:

2 mei 2015

Deelproject Goejanverwelledijk
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7

7-9-2015

Technische informatie
Alle beschikbare technische gegevens 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
 Tijdens aanbestedingsfase wordt samen met marktpartijen additioneel onderzoek
geformuleerd (zoals geotechnisch onderzoek en opname kunstwerken) wat vervolgens door
HHvR wordt uitgevoerd.
Risicoverdeling grondonderzoek kwantificeren op basis van CUR/CROW 105
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Basisinformatie
Het is voor een goede uitvraag en voor een goede onderbouwing van de risicoanalyse bij de start
van een project essentieel om de juiste basisinformatie beschikbaar te hebben. Het verdere
onderzoek moet afgestemd zijn op de oplossing.

2 mei 2015

Informatie markt
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EMVI
Economisch Meest Voordelige Inschrijving: Hoe krijg je de beste prijs-kwaliteit verhouding.
Benoem heldere en meetbare projectdoelstellingen en waardeer de aangeboden oplossingen met
fictieve kortingen op de aanneemsom. Te denken aan:
 Verkeershinder
 Omgevingshinder
 Beleving recreatieve doelstellingen
 Betrekken (lokale) MKB: je mag stimuleren, maar grootbedrijf niet uitsluiten of op
achterstand zetten. Zie hierachter een voorbeeld hoe dat omschreven kan worden.
Of: Benoem je plafondbedrag en daag de markt uit zoveel mogelijk waarde aan te bieden.
En durf dan ook te waarderen!
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D&C
Verschillende samenwerkingsvormen zijn beschouwd zoals o.a. Build (RAW), Design & Construct,
Alliantie, Bouwteam en de aanbestedingsvorm Best Value.
TFDT adviseert, het reeds gevoerde traject van HHvR beschouwend te kiezen voor D&C, met
functionele eisen.

2 mei 2015

Uitvraag D&C met EMVI
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7-9-2015

Als voorbeeld gunningscriterium project “Assetmanagement Kop van Noord-Holland”:
De inschrijver doorgrondt het project t.a.v. inzet regionale MKB.
 Maakt expliciet hoe hij de regionale MKB gaat inzetten
 De inschrijver maakt aannemelijk dat hij in staat is de projectdoelstelling(en) te
realiseren op basis van een prestatie onderbouwing
 Wat is concreet uw inzet van regionale MKB?

2 mei 2015

MKB
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Hoe inschrijver MKB inzet is geheel aan de inschrijver. Aanbesteder heeft geen oordeel over aard van deze inzet. Het gaat er om dat
MKB (zoveel mogelijk) wordt ingezet en dat er aantoonbaar wordt gemaakt dat Inschrijver daadwerkelijk de aangeboden inzet MKB realiseert.
Bijv.: aantoonbare inzet catering op projectbureau geschiedt door een lokale ondernemer tijdens duur van de overeenkomst= voldoet.
Max 4xA4
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2 mei 2015

Kennisborging bij innovatie
Borging ondersteuning ENW in projecten
ENW

HHvR

Vraag voor ondersteuning

Project

Vraag voor advies

Coördinator
ENW

ENW coach

Ondersteuning

Advies / toets
/

Cyclisch
ontwerpproces

Werkgroep
Rivieren ENW
Werkgroep
Techniek ENW
Werkgroep
Kust ENW
Werkgroep
Veiligheid ENW

Specialisten
Pool
bedrijven

Rapport / Product

IJsseldijk Gouda - Advies TFDT Concept v2

Kerngroep
ENW
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7-9-2015

o
o
o

o

Contractvorming:
 Transparantie en wederzijds vertrouwen is de sleutel tot succes
 Uitvraag is op doelniveau; los het veiligheidsprobleem op (oplossingsrichtingen beperken
creativiteit en innovatie)
 Benoem projectdoelstellingen die wezenlijk bijdragen aan beleid HHvR en wensen
omgeving
 Waardeer aanpak gericht op deze doelstellingen in EMVI, en durf onderscheidend te
waarderen bij onderscheidende oplossingen.
Wees als HHvR duidelijk in aanbestedingsstrategie
Hoe verkrijgt de markt haar basisinformatie
 Als onderdeel van aanbesteding “kost ca. 3 maanden”, maar geeft meer draagvlak
Probeer zo weinig mogelijk te splitsen:
 Voor enkele KW’n te begrijpen
 Risico raakvlakken ligt bij HHvR
 Langdurige omgevings- en verkeershinder
Voor niet bewezen technieken geldt goedkeuring door ENW in combinatie met ON
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o

2 mei 2015

Advies TFDT
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2 mei 2015

Vertrouwen

Vertrouwen is een positieve verwachting
op basis van de ervaringen uit verleden.
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Vertrouwen is een gezamenlijke beslissing
tussen OG, ON, bestuurlijke omgeving en de
shareholders.
Dit ligt aan de basis van het succes van het
project .

20

10

7-9-2015

2 mei 2015

Namens Taskforce Deltatechnologie
o Jelke Jan de With

o Gerben de Jong
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o Harry Mols
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