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Stap 1

•Intake KIJK + werkgroep: toelichting op project 
en bepalen eerste adviesvragen

Stap 2

•Infobijeenkomst basisteam + schil: dorpshuis 
Gouderak

Stap 3

•Toelichting werkgroep TFDT op eerste advies 
naar KIJK

Stap 4

•Aanbieden advies aan bestuurder HHSK en 
KIJK door werkgroep TFDT

Stap 5
•Terugkoppeling KIJK aan werkgroep TFDT

Stap 6
•Marktinformatiedag: gouden driehoek

27 sept ‘17

12 okt ‘17

Medio nov ‘17

Medio dec ‘17

Begin ‘18

Voorjaar ‘18

Verslag + 
powerpoint

powerpoint

verslag

Stappenplan adviesvraag

Notitie 
proces



Adviesvragen KIJK

1. Marktbenaderingsstrategie: steunt de TFDT onze marktbenaderingsstrategie die is 

gebaseerd op partnerschap?

2. Goede voorbeelden: welke goede voorbeelden zijn relevant voor KIJK voor de verdere 

uitwerking van de marktbenadering? 

3. Aanbesteding: hoeveel rondes minimaal en welke doorlooptijden maximaal bij concurrentie 

gerichte dialoog volgens de TFDT?

4. Samenwerking: welke organisatievorm (voorbeeld IPM-model) en welke rolverdeling OG-ON 

in team is beste voor project in planuitwerking? Hoe zorg je ervoor dat aannemer bij start 

zich commiteert en zijn uitvoeringskennis in planuitwerkingsfase actief inbrengt? Hoe houdt 

je de samenwerking fris over een langere duur (circa 8 jaar)?

5. Financiële prikkel: welke financiële prikkels in contract dragen bij aan project? Waarin is dat 

terug te zien (kwaliteit, geld, tijd, risico’s)? Wat zijn goede voorbeelden (verdienmodel)?

6. Go/ no Go: hoe kijkt de TFDT naar Go/ no Go momenten in het contract en de wijze waarop 

wordt opgebouwd vanuit harde en zachte kant vanaf start planuitwerking?
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BAS

Nederlek

Krimpen

Resultaten 3e toetsronde

Capelle-

Moordrecht

KIJK



Veiligheidsopgave
o Totaal 10,15 km (rood = 

meest urgent)
o Gemeente Krimpen ad 

IJssel 1,3 km (13%)
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Inpassingsopgave
o Lintbebouwing: 740 adressen 
o Drie dorpskernen
o Veel monumenten
o Intensief verkeer



Droge voeten en schoon water 
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Opgave



Waar staan we?
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Verkenning Planuitwerking Realisatie Nazorg & beheer

Omgevings- en 
veiligheidsanalyse

Definitieve 
projectafbakening

Start Ontwerpend 
Onderzoek

Alle kansen en 
oplossingen in beeld

Presentatie 
voorkeursalternatief 
KIJK 
(incl
marktbenadering-
strategie realisatie)

2015 2016 Zomer 2016 Medio 2017 2018

Over de helft

Verkenning: 3,5 jaar en ca 16 miljoen euro
Totale project: ca 12 jaar en > 200 miljoen euro
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Good practices KIJK

Droge voeten en schoon water 
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o TM

o Grondonderzoek en consequentieanalyse nieuwe norm
o Innovaties: actuele sterkte, dijkvernageling en voorlanden

o OM

o Omgevingsaanpak, laagdrempelig vanaf start
o SOM-set met koppeling logboeken en GIS

o CM

o Contract Ontwerpend Onderzoek (Ingenieursdiensten)
o Afweging marktbenadering realisatie

o PB

o Structuren en project en doorleven aanpak
o (Scope)issue overleggen

o PM

o Brede blik en System Engineering
o Samenwerken en leren
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Verkiezing beste overheid 2017
HHSK in top 5 met bijzondere vermelding KIJK



Kansen en risico’s

Droge voeten en schoon water 
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Verkenningsfase

Kansen Risico’s

1. Goed en lerend team 1. Onderbouwing VKA:
verkeerde aannames, kwaliteit 
grondonderzoek onvoldoende

2. Goed projectcontract, 
voldoende middelen

2. Versnippering VKA

3. Urgentie en support bij 
OG’s om doelen te bereiken

3. Toepassen innovaties komt 
ter discussie te staan

4. Leerzame erfenis, alliantie 
HWBP

4. Samenwerking komt niet van 
grond

5. Goede marktsituatie: 
kennis en bedrijfsleven

5. Nut & noodzaak niet goed 
uitgelegd



Ontwikkelingen HHSK en HWBP 15 jaar

Droge voeten en schoon water 
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Steeds meer inzet en andere competenties

Onderwerp Van Naar

Organisatie 1 projectleider, inhuur IPM-team, eigen medewerkers

Omgevings-

management

Topdown, start bij 

inspraak

Bottom up, vroegtijdige 

participatie bij probleemanalyse

Financiering Nacalculatie Voorcalculatie (lump sum)

Risicoverdeling Alles Rijk Financiële risico’s bij HHSK

Verantwoording Ambtelijk en decentraal Bestuurlijk en centraal

Projectbeheersing Ieder eigen invulling Standaardisatie

Ontwerpen Conform leidraad Doelmatig (meer vrijheid, LCC)

Aanbesteden Traditioneel (RAW) Geïntegreerd (UAv-GC)



KIJK - verkenning
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Projectteam HHSK (11 fte, #23 waarvan 5 inhuur)

Projectmanager
Jasper Tamboer

Technisch manager
Marco Weijland

Omgevingsmanager
Maartje Virardi

MPB-er
Eduard Gustin

Contractmanager
Frederique Haslinghuis

Projectondersteuner

Assistent PM

Planner en risicomanager

Projectleider K&L

Beleidsadv.  Waterkering

Specialist Waterkering

Communicatieadviseur 

Assistent OMVerkeersdeskundige

Kostendeskundige

Documentalist

Inkoopadviseur

Aanbestedingsspecialist

MPB-er in opleiding

Adviseur Uitvoering

Projectondersteuner

IPM

Juridisch adviseur

Projectleider MER en 
Ruimtelijk inpassingsplan



DOEN! – leidraad in samenwerking

Droge voeten en schoon water 
|
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o Duidelijk

o Werk vanuit heldere structuur en werkwijzen
o Rood = rood, draai er niet om heen
o Spreek elkaar aan, feedback is gewoon

o Ontspannen

o Overhaast je niet, kijk ook eens om je heen
o Humor helpt

o Eerlijk

o Bespreek onzekerheden met elkaar
o Als je het niet weet zeg het dan

o Natuurlijk

o Wees jezelf want het project is al complex genoeg
o Doe vooral waar je van nature goed in bent
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Stormvloedkering
Door bijvoorbeeld de kering 
te verbeteren (faalkans 
verlagen). 

Dijk
Naast traditionele 
oplossingen bijvoorbeeld 
een innovatieve maatregel 
zoals dijkvernageling.   
Ook geavanceerde 
rekentechniek Actuele 
Sterkte (stabiliteit). 

Achterland (polder)
Door bijvoorbeeld een 
polderkade te versterken 
(compartimentering) en 
gevolgen bij overstroming 
te beperken (waterberging).   

Watergang 
Hollandsche IJssel
Door het maximale 
waterpeil te verlagen, door 
bijv. bij hoog water en 
extreme wind de SVK 
eerder te sluiten. 

Breed en hoog 
voorland
Door de aanwezige sterkte 
van voorland slim te 
benutten.

2

Brede en 
innovatieve 
blik
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Stormvloedkering
Door bijvoorbeeld de kering 
te verbeteren (faalkans 
verlagen). 

Dijk
Naast traditionele 
oplossingen bijvoorbeeld 
een innovatieve maatregel 
zoals dijkvernageling.   
Ook geavanceerde 
rekentechniek Actuele 
Sterkte (stabiliteit). 

Achterland (polder)
Door bijvoorbeeld een 
polderkade te versterken 
(compartimentering) en 
gevolgen bij overstroming 
te beperken (waterberging).   

Watergang Hollandsche 
IJssel
Door het maximale 
waterpeil te verlagen, door 
bijv. bij hoog water en 
extreme wind de SVK 
eerder te sluiten. 

Breed en hoog voorland
Door de aanwezige sterkte 
van voorland slim te 
benutten.

2

Brede blik 
kansrijk

Constructies is 
kansrijk, 
waaronder 
dijkvernageling en 
langsconstructie

Verlagen maximale 
waterpeil HIJ is 
kansrijk door eerder 
sluiten SVK i.c.m. 
maalstop bij extreem 
weer (komt haast 
nooit voor)

Voorlanden (2 
km waarvan 0,2 
km Krimpen ad 
IJssel) is kansrijk, 
check op juridische 
en beheermatige 
haalbaarheid

Grondoplossing
(binnen- en 
buitenwaarts) is onder 
meer kansrijk door 
pilot Actuele Sterkte 
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Dijkoplossingen

▪ Gemiddeld 4 kansrijke alternatieven per dijkvak, over een lengte 

>6 van de 8 km:

17

Kansrijke Alternatieven

Grondoplossing bovenop en aan de 
binnen- en buitenkant van de dijk

Lichte damwandconstructie aan 
het binnen- en buitentalud

Zware damwandconstructie 

Grondoplossing aan de buitenkant van de 
dijk, i.c.m. een lichte damwand-
constructie aan de binnenkant van de dijk
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Dijktafels
Op dijkvakniveau

▪ 8 avonden (22 dijkvakken): 29 
aug – 5 okt ‘17

▪ persoonlijk uitnodiging aan 
direct belanghebbenden

▪ ca 12 personen per tafel
▪ bespreken kansrijke 

dijkoplossingen per dijkvak
▪ peilen draagvlak per oplossing 

o.b.v. beoordelingskader

Krimpen ad IJssel:
1,3 km, 5 dijkvakken, 
200 m voorland



Opbrengst tot nu toe

Dijkvakken - 21 gehad – 1 te gaan
• Schrik om hoogteopgave EN

• om impact maatregelen -> en effect op woningen

• GEEN discussie over nut- en noodzaak

• Veel positieve (soms een negatieve) reactie

Enkele reacties
• Zichthinder, bomen, steile op- en afritten, deuren 

die niet open kunnen

• Soms ook heel praktisch – hier kan het zonder 
problemen X cm omhoog



Geluidsreducerend asfalt 
ca 7 km (gemeente Kr.)

KIJK meekoppel- en 

inpassingskansen

aug 2017 

Vervangend kabels- en 
leidingentracé 
(gemeente Kr., Oase en 
Stedin)

Nieuwe straatinrichting met 30-
km-zones binnen bebouwde kom 
(gemeente Kr-Ijssel)

Hof van IJssel 
(projectontwikkelaar) 

9 nieuwe eengezinswoningen 

Inlaat Hollandse 
IJssel (HHSK)

2
1

5

4

3

Ingediende 
meekoppelkansen
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Naar welk voorstel werken we toe?
Voorkeursalternatief per dijkvak

VIJG,

Rijnland

Capelle, 

HHSK

2 voorbeelden



Doelbereik:
veilig systeem

Draagvlak  

Gevolgen voor 
(effecten op) 
ruimtelijke 
omgeving

Uitvoerbaarheid 
van oplossingen

Financiële 
gevolgen: 

betaalbaarheid

Effecten op 
natuurlijke  
omgeving

Effecten op woon-
werk en 

leefmilieu

Technische 
uitvoerbaarheid

Bouwtijd/ 
uitvoeringstijd

Realisatie/ 
investerings-

kosten
LCC

Mitigerende 
maatregelen, 

nadeel-
compensatie

HHSK intern:
bestuurders

HHSK intern:
beheerder

Betrouwbaarheid Uitbreidbaarheid Beheerbaarheid

Beoordelingskader

Vijf criteria

Extern: 
bestuurlijke 

partners, 
omgeving
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1. Veilig systeem
Grondonderzoek en proeven
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1. Veilig systeem
Scherper rekenen – pilot Actuele Sterkte

Nu al 
(geel):

Kans 
(groen):

Eerder 
(oranje):
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2. Uitvoerbaar

▪ Bouwtijd

▪ Technische uitvoerbaarheid

▪ Fysieke ruimte voor uitvoering

▪ Technische complexiteit/ risicoprofiel

▪ Verlegging kabels en leidingen



26

Lopende 
onderzoeken

Bodem

Water

Natuur

Landschap

Cultuurhistorie

Archeologie

Woon- en 
leefomgeving

Verkeer

Wat zijn tot nu toe belangrijke 

en onderscheidende effecten 

bij beoordeling kansrijke 

alternatieven?

✓ Risico op schade panden

✓ Hinder tijdens uitvoering

✓ Bereikbaarheid

✓ Vaargeul

✓ Ruimtelijke inpassing

3. Gevolgen voor milieu en omgeving
Veldonderzoeken in volle gang
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Risico schade 
panden

SkyGeo satellietmetingen

Archief onderzoek

Visuele inspectie

Classificitie van 
de panden 

Verwerking in GIS 
database

Producten

- SBR-A systematiek 
schade door trillingen
- Zettingsgevoeligheid 
- rapportage per pand



Dia omleidingsroute
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Bereikbaarheid 
tijdens uitvoering

Kentekenonderzoek: juni 
en september
Wat willen we weten: 
wat is het percentage 
doorgaand verkeer (uit 
de modellen zou dat 30% 
zijn)
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4. Betaalbaarheid

Voor elke kansrijke dijkoplossing

▪ Gehele levenscyclus (LCC)

▪ Realisatie en investeringskosten 

▪ Grondverwervingskosten

▪ Schadeverwachting bij realisatie

▪ Kosten mitigerende en compenserende maatregelen

▪ 25% bandbreedte

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_lJOKserVAhVObFAKHUFyDoQQjRwIBw&url=http://antwerpenbouwadvies.nl/diensten/kostenraming&psig=AFQjCNFceaq2nX3fNsqWl7eVKsZeHdWU5w&ust=1503475551589155
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5. Draagvlak

Voor elke kansrijke dijkoplossing

▪ Intern:

▪ Dijkbeheerder

▪ Beslissers en bestuurders

▪ Extern:

▪ Bestuurlijke partners 

▪ Bewoners

▪ Bedrijven
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Planning
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Bestuurlijke mijlpalen 2017-2018

• Voorjaar ‘18: College consulteert Verenigde Vergadering met 

voorstel VKA

• Zomer ‘18: Consultatie bestuurlijke partners en omgeving

• Najaar ‘18: Collegebesluit VKA (incl. projectcontract 

planuitwerkingsfase)

• Eind ‘18: Krediet planuitwerking VV besluit



Welke kansen zien jullie en 
zijn jullie ook bereid een partnerschap 

met ons aan te gaan?

Krachtige IJsseldijken 
Krimpenerwaard

www.hhsk.nl/kijk
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http://www.hhsk.nl/kijk


Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

Contractmanagement 

Marktbenadering Realisatiefase
op hoofdlijnen

Frederique Haslinghuis

TFDT Basisteam en Schil

Donderdag 12 oktober 2017



Waar staat Contractmanagement nu? 
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Marktbenadering

begin 2018: Markt-
benaderingsstrategie 
inclusief 
Aanbestedingsstrategie

Mijlpalen Besluitvorming 
Marktbenaderingstrategie

Juni 2017: 
Contractvorm 
horend bij  Kansrijke 
Alternatieven
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Contractstrategie Realisatie
Op de schouders van onze voorgangers

Verkenning
Planuitwerking

Realisatie

losse ingenieursbureaus aannemer

aannemer i.c.m. ingenieursbureauingenieursbureau

ingenieursbureau ingenieursbureau aannemer

Nederlek en 

BAS (2001)

Krimpen 

(2008) en 

CaMo (2011)

KIJK (2015)

Maakbaar ontwerp en in 1 keer goed

Projecten

hoogheemraadschap



Contracteringsstrategie op hoofdlijnen
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Belangrijkste punten

• Zo snel mogelijk na vaststelling VKA aannemer in huis voor PF en 
RF

• Voor het totale dijktraject

• Omdat:

– Uitvoeringskennis betrekken bij planuitwerking en ontwerpen

– Uitwerking en onderzoek in één keer goed

• Waarbij voor de planuitwerkingsfase zelfde samenwerkingsmodel 
(partnership) als voor de verkenningsfase wordt gehanteerd + 
verbeteringen o.b.v. leerervaringen 

• Go / No Go momenten op 2 sporen:

– Bevalt de ON / vertrouwen in het vervolg?

– Acceptabele prijsvorming voor de realisatie?

• Realisatiefase o.b.v. een meer klassieke OG-ON relatie: E&C met 
enkele aanpassingen en HHSK betrokken bij 
Omgevingsmanagement
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Bij herijkingsmomenten aanpassing van  
contracteringsstrategie mogelijk door

• Resultaten Actuele Sterkte 

• Resultaten POV Voorlanden

• Noodzakelijk maatwerk (bijv dorpskern Gouderak) 

• Besluiten rondom gewenste verantwoordelijkheidsverdeling ON 
– OG

• …
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Wat gaat KIJK komende tijd doen?
• Uitwerking van de marktbenadering en opstellen inkoopplan

– Inzicht in de aanbestedingsplanning op hoofdlijnen

– Herijking strategie eind 2017 en begin 2018

• Deelplan Contractmanagement, WBS en PBS voor 
planuitwerking en realisatiefase opstellen

• Inpassen van subsidieaanvraag (voor planuitwerking en 
realisatie) in strategie

• Draagvlak voor voorgestelde keuzes/ contracteringsstrategie 
organiseren (AOG, BOG, HHSK breed, extern waaronder TFDT)

• Team t.b.v. voorbereiding en uitvoering marktbenadering  
formeren

• Werkbezoeken: Havenbedrijf, GoWa, Markermeerdijken, DOEN, 
VIJG, GrensMaas/Limburg, Spakenburg, Kampereilanden etc -> 
met de aannemer aan tafel!


