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Scope

• 23 kilometer (3 gem./2 prov.)

• 4 faalmechanismen

• Ensembles/Meekoppelkansen

• Alliantieovereenkomst

• VKA-Planstudie-Realisatiefase

• 200 miljoen(Koswat-raming)



21% Gebrekkige uitwisseling gegevens en communicatie
20% Onvoldoende aandacht uitvoerbaarheid tijdens ontwerp
10% Levering kwaliteit aan dijkbeheerder onvoldoende
9% Tijdens realisatie veel aanpassingen aan hetPvE/ ontwerp
6% Onvoldoende borging ervaringen soortgelijke projecten
5% Aanbesteding niet gericht op integrale aanpak project
5% Afspraken niet nakomen
4% Informatiestromen lopen achter op de planning
4% Onvoldoende afstemming tussen specialisten
4% Vergunningen niet op tijd
2% Contracten niet duidelijk / niet volledig
1% Logistiek tijdens de uitvoering gebrekkig

Oorzaken faalkosten



Veiligheidsanalyse (scope)
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Veiligheidsanalyse (scope)
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MarktbenaderingGoWa

1. keuze voor moment van betrekken markt => bij de verkenning

2. keuze voor omgang met markt => contact voor contract(samenwerking als 

uitgangspunt)

3. contractvorm => alliantie-overeenkomst

4. aanbestedingsstrategie => concurrentiegerichte dialoog

Samenwerkingsvormen:

• Ontwerpteam / Bouwteam

• Projectallianties / Ontwerp allianties

• Lange termijn partnering

“De markt én wij”

ipv“de markt tenzij”



Ontwikkeling WSRL in betrekken markt

Diefdijk, Steurgat,Merwededijk

• I-diensten: ontwerp, bestek, leidraad, D&T

• Openbaar aanbesteden RAW-bestek UAV2012

KIS, HOP,Munnikenland

• I-diensten: ontwerp, bestek, leidraad, D&T

• N.O. voorselectie E&C/D&C UAV-GC

SLA

• CG-Dialoog Plan-D&C UAV-GC

GOWA

• Alliantie

• CG-Dialoog, alles in 1

“Systeemsprong”



Wat voor aanbesteding Alliantie in CGD

Geschiktheid en  selectie

50% 50%

50%
25% 25%

Dialoogronde 1

Dialoogronde 2



Hoe samen in de Alliantie



Evaluatie marktbenadering WSRL
‘Bij twijfel niet inhalen’

• Vernieuwend project: nieuwe issues,  complexere besluitvorming, mogelijke vertragingen 
=>dusrobuuste planning

• Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden

• Draagvlak voor strategie in hele achterban van belang. Vooral in de lijnprojectteam -> OG-
team -> directie -> dagelijksbestuur (OG)

• Toegewijd contractteam -> beschikbaar in kennis en uren

• Vreemde ogen geven frisse blik

• Deelnemers goed voorbereiden voor aanbestedingsaspecten

• OnafhankelijkeProbiteitsfunctionarisinzetten


