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Verslag
 

Datum   
 

Locatie  

9 februari 2017 
 
De Mandemaaker, Spakenburg  

Verslag  Astrid Kampinga - TFDT 

 

 

Onderwerp  Periodiek Overleg Gouden Driehoek (kennis/markt/overheid) -  9 februari 2017 

 

Aanwezig  Zie overzicht op de laatste pagina 

1. Opening 

Arjan Keuzenkamp opent de vergadering. Hij geeft het woord aan gastheer Patrick Blom van 
Waterschap Vallei en Veluwe die alle aanwezigen van harte welkom heet op het ‘parelproject’ flexibele 
waterkering Spakenburg. Projectmanager Jan Welling zal een presentatie geven over dit project.  
 
In het welkomstwoord van Patrick Blom gaat hij met name in op de samenwerking binnen de gouden 
driehoek en de meerwaarde die een TFDT hierin kan hebben, maar kijkt hij ook kritisch hoe dit gouden 
driehoekoverleg te verbinden met de andere overleggen en communities die er zijn. Dit mede naar 
aanleiding van de beperkte aanwezigheid van de waterschappen deze keer. 
Hij geeft aan trots te zijn op de Marktvisie. Het waterschap is ambassadeur van de marktvisie. De 
achterban moet betrokken worden om er invulling aan te geven. Hij doet een oproep aan de markt om in 
alle fases kritische vragen te stellen aan de waterschappen. Houd elkaar scherp! 
 
Er wordt in de samenwerking veel gesproken over het vroegtijdig aanhaken in de voorverkenningsfase. 
Er moet daarin vooral worden gekeken naar de meerwaarde van de samenwerking. In deze fase gaat 
het vaak over de omgeving en om die reden worden er veel informatiebijeenkomsten met stakeholders 
georganiseerd. Het is dan lastig om de markt aan te haken, want welke marktpartijen kunnen/moeten 
dan aansluiten? Wellicht dat in deze fase juist de TFDT een meerwaarde kan bieden. Patrick Blom 
oppert om dit op kleinschalige wijze eens uit te proberen. De echte meerwaarde zit namelijk toch in de 
concrete projecten. Hij roept op deze zoektocht met elkaar aan te gaan, lef te tonen en successen te 
behalen op dit vlak. 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

3. Goedkeuring verslag d.d. 15 december jl. + actielijst 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

4. Korte presentatie TFDT jaarplan 2017 

Het jaarplan is opgesteld door het team van TFDT. 
TFDT bestaat uit ingenieursbureaus en aannemers. Alle teamleden halen energie uit deze 
samenwerking en dat verbindt. De kern ligt bij de projecten. Naast advisering van opdrachtgevers, zullen 
we ook onze eigen achterban adviseren. 
Vertrouwen, verbinden en vakmanschap: daar staat TFDT voor. 
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Het overzicht ‘Verkenning kansrijke projecten 2017’ is ontstaan uit de gesprekken die zijn gevoerd met 
de programmadirectie van het HWBP. Bij welke projecten is er de mogelijkheid om in een vroeg stadium 
in gesprek te gaan met de opdrachtgever en waar kan TFDT meerwaarde bieden?  
Het overzicht geeft een verkenning weer. De lijst moet nog worden verdiept en is ook flexibel. Waarom 
en hoe juist op deze projecten de TFDT een meerwaarde kan leveren, zal worden toegevoegd. 
 
Wendy Kooijman merkt op dat het helpt om bij de start van de verkenning kennis van uitvoerende 
partijen al mee te nemen. Hier kan het verschil worden gemaakt. 
 
De samenwerkingsovereenkomst Hoogwaterbescherming is door alle partijen ondertekend en men 
mag/moet elkaar hier ook op aanspreken. In september 2017 zullen we overeenkomstig deze 
overeenkomst in overleg treden over de mogelijkheden en de noodzaak voor het verlengen ervan.  
 
Hans van Haren adviseert een aantal projecten te nemen waar TFDT echt toegevoegde waarde kan 
hebben en dit duidelijker te etaleren. De goede voorbeelden tonen (bijvoorbeeld GoWa). Ook heeft het 
aanhaken bij de contractmanagers community meerwaarde. 

5. POV Voorlanden 

In verband met verhindering wegens ziekte van Niels Roode schuift dit punt door naar een volgend 
overleg. 

6. POV Kabels en leidingen  

Algemeen 

Tijdens de RvR en HWBP-2 periode was de houding van de K&L beheerders dat ze eerst een DO nodig 
hadden om na te denken over de consequenties van het ontwerp voor hun leidingen. Dit had tot gevolg 
dat er te laat werd samengewerkt en de planning en de financiën voor de projecten last hadden van de 
reactieve houding. Nu is de insteek om vroegtijdig (tijdens de verkenningsfase) de K&L beheerder te 
betrekken. Hierdoor ontstaat een betere samenwerking, meer grip op de planning en meer zicht op de 
financiën. Het vraagt vanuit de WS om kennis van de wereld van K&L.  
 

Hoofdvraagstukken K&L 

A. Doen we het goed met K&L? 
B. Zo ja: wat doen we dan goed? 

Zo nee: brengt een integrale benadering oplossingen? En wat is deze benadering dan? Hoe kan 
TFDT bijdragen aan de POV? 

 

Resultaten van de brainstormsessie 

1. Hoe hoog is de nood voor een POV K&L? 
JA deze is hoog, er zijn voldoende risico’s projecten te duiden: financiële overschrijdingen en 
vertraging projecten 

2. JA, iedereen heeft last van K&L in projecten, omdat vooral veel partijen belanghebbend zijn. 
 
Belang van samenwerking wordt onderkend, WS hebben echter te weinig kennis van K&L. Een POV kan 
zorgen dat inzicht in elkaars belangen toeneemt. Hierdoor worden planningen beter haalbaar en is er 
ook meer zicht op de financiële consequenties.  
 
3. Welke hoofdissues zijn er dan? 

Problemen met de: 
- projectplanning: inzicht in elkaars meerjarenplanning waardoor optimalisaties aan de voorkant 

zijn door te voeren. 
- financiële scope bepaling (HWBP vs kabelaars): meer zicht op financiële consequenties 

waardoor minder verrassingen in de financiële scope van HWBP ontstaan. 
- afstemming en centrale projectregie (vroege communicatie) 
- inhoudelijke kennistekort bij waterschappen (welke leidingen wel en niet verleggen, NEN, 

veiligheidsrisico en verschillen van dwarse, parallelle en huisaansluitingen) 
- kennisdeling schiet te kort  (mobiliseren) 
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Kennis van K&L is nodig om met elkaar in overleg te gaan. Kennis van de telecom Wet en NKL regeling 
zijn nodig voor de financiële afhandeling.   
 
Waterschappen gaan nu shoppen bij collega waterschappen voor kennis en ervaring met operaties. 
Maar wat is de winst hiervan voor het strategische en tactische werk?  
IB’s menen dat er veel en voldoende kennis beschikbaar is.  
 
4. Best practices en projectvoorbeelden? 

Welke goede en slechte projecten kan het TFDT nu aandragen? Bij voorkeur inclusief een analyse 
van oorzaken van de problemen. 
Deze vraag aan Experteamleden van IB stellen (Leonie de Jong ex-RvR RWS).  

 

5. Vorm en doelstelling van een POV K&L? 
Hoe ziet deze POV K&L eruit en hoe ver is deze POV georganiseerd?  
Wie is nu de trekker in deze initiatiefase ZL (wie?) 

- Ook kennisorganisaties aanhaken: ELW, COB, CROW. 
- Voor de vaststelling van de omvang en karakter van probleem K&L zijn bestaande rapporten 

van K&L/RWS RvR. 
- Centrale regie vanuit HWBP is gewenst. 

7. Presentatie zelfsluitende kering Spakenburg 

Jan Welling, projectmanager Waterschap Vallei en Veluwe, krijgt het woord. 
 
De aanleiding voor het project was een wijziging in de Wet op de Waterkering in 2002. 
Dijkring 45 omvat in totaal 42 km, waarvan ca. 22 km moest worden verbeterd. 
Het veiligheidsprobleem in Spakenburg was het hoogte tekort; een dijkverlegging om Spakenburg heen 
bleek duurder dan het aanpakken van de bestaande waterkering. 
 
Bij de keuze voor een oplossing was het behoud van de cultuurhistorische waarde van het centrum van 
Spakenburg van groot belang voor de bewoners. Daarbij is de waterstand sterk afhankelijk van de 
windrichting, waardoor voor het voorspellen van de waterstand relatief korte tijd vooruit kan worden 
gekeken. Er moest een permanent aanwezige oplossing komen, in 3 uur op te zetten met 4 personen. 
 
De kennis van flexibele keringen was beperkt bij het waterschap. Open vraag gesteld aan de markt of er 
passende systemen zijn. Hieruit kwamen diverse systemen naar voren. In een Best Value tender is het 
werk op de markt gezet wat hier goed heeft gewerkt: start uitvoering september 2016, oplevering 
complete project april 2017. Geen scope wijziging, nul overschrijding budget. Tevreden stakeholders. 
Er is gebruik gemaakt van de innovatieregeling van het HWBP. 
 
Jan wordt hartelijk bedankt voor het geven van de toelichting.  
De presentatie wordt bij het verslag gevoegd. 

8. Rondvraag en afsluiting 

Er zijn geen verdere vragen en de vergadering wordt gesloten. 

Projectbezoek 
Na afloop van het overleg wordt een bezoek gebracht aan de zelfsluitende kering in Spakenburg. 
 
 

Datum volgend overleg 
 
Donderdag 9 april 2017 
Aanvang: 09.00-09.30 uur 
Locatie: omgeving Delft 
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Aanwezig 
 

Kopie aan 

Kennisambassadeur 
Frank den Heijer 
 

Patrizia Bernardini - HWBP 
Diederik Bijvoet - HWBP 
Roeland Hillen – HWBP 
Erik Jan Houwing - HWBP 
Richard Jorissen - HWBP 
Ingrid Klokke - HWBP 
Bart Pastor – HWBP 
Steef Severijn – HWBP 
Jordy van Dienst - HWBP 
 
Pieter Kroes – WDO Delta  
Chris Griffioen – WDO Delta 
Erik Wagener – WDO Delta 
Koot van Bavel – WS Rivierenland 
Frans van den Berg – WS Rivierenland 
Gert-Jan Goelema – WS Rivierenland 
Ivo van den Berg – WS Rivierenland 
Martin Groenewoud – WS Rivierenland 
Martin Schepers – WS Rivierenland 
Frederique Haslinghuis - HHR Schieland  en de 
  Krimpenerwaard 
Eduard Gustin - HHR Schieland  en de 
  Krimpenerwaard  
Jasper Tamboer - HHR Schieland  en de 
  Krimpenerwaard 
Frank Pulles – WS Brabantse Delta 
Ivo Dellemann – WS Aa en Maas 
Diederik Timmer – WS Peel en Maasvallei 
Nanda Gabor – WS Zuiderzeeland 
Henk Folkers – WS Zuiderzeeland 
Albert Slijkhuis – WS Vallei en Veluwe 
Sjouke Hoekstra - WS Hunze en Aa’s 
Ate Wijnstra - WS Noorderzijlvest 
Leo Becker – HHNK  
Dolcé Mulders – HHNK 
Linda van Oostrum – HHNK 
Matthijs Timmers – Centraal Holland 
Jantine Langenhof – WS Vechtstromen 
Guiljam van der Schelde – WS Scheldestromen 
Kenrick Heijn – Waternet / AGV 
Henk Weijers – POV Piping 
Paul Jetten – WS Rijn en IJssel 
Leon Nieuwland – WS Hollandse Delta 
Gaby Schouten – WS Hollandse Delta 
 
Bart Vonk – RWS WVL 
Henk van Hemert – RWS WVL 
 
Leden Taskforce Deltatechnologie 

HWBP 
Hans van Haren 
Marten Hoeksema 
Arend Nagel 
 
Waterschappen 

Patrick Blom – Waterschap Vallei en Veluwe 
Jan Welling – Waterschap Vallei en Veluwe 
 
Leonie de Jong – POV Piping 
TFDT 

Martien Berk 
Jan Dijkman 
Arjan Keuzenkamp 
Martin van der Meer 
Harry Mols 
Jan Put 
Tom Raadgever 
Richard Rijkers 
Hans Stammes 
Katheleen Poels – namens Stuurgroep TFDT 
Wendy Kooijman 
 
 

 


