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Inhoud:

• Marktstrategie

• Innovatie strategie

• Waarom (daarom) deze marktconsultatie & marktinformatiedag

• Innovatiepartnerschap ?

• Concept aanbestedingsplanning 

• Concept selectiefase

• Concept gunningsfase



Leidende principes + projectdoelstellingen =

Kritische succesfactoren voor aanbesteding:

1. Benutten van de expertise van de markt

2. Het benutten van de concurrentiekracht van de markt (volgens de 

spelregels van de Aanbestedingswet)

3. Een evenwichtige verdeling van deelprojecten in de tijd

4. Ruimte voor het HDSR* om te sturen en te beslissen in ontwerpkeuzes met 

waarborgen voor belangen vanuit verschillende stakeholders

5. Het creëren van ruimte voor innovatie en duurzame oplossingen

* Hier staat “HDSR” als aanbestedende dienst, 

hier beogen we HDSR samen met gebieds-

partners/initiatiefnemers van koppelkansen die 

onderdeel zijn van het integraal ontwerp



Innovatiebehoefte

Hoog ambitieniveau HDSR:

• Ruimtelijke inpassing

• Duurzaamheid:
• Adaptieve oplossingen

• Biodiversiteit

• Energietransitie

• Circulariteit



Innovatie noodzaak ?

• Vele jonge technieken (POV’s),

nauwelijks vervolg na pilotproef….

• 3D informatiemanagement

• Hybride oplossingen voor versterken 

biodiversiteit langs de Lekdijk

• Energietransitie – CO2 reductie



1. 6 deelprojecten een eigen aannemer

2. Bundelen tot 1 of 2 projecten met 1 aannemer per project

3. Raamovereenkomst geheel met meerdere partijen afgesloten

4. EU - Innovatiepartnerschap

Indien met de op de markt beschikbare producten en diensten de 
projectdoelstellingen en projectambities niet behaald kunnen worden en dus 
behoefte is aan innovatie.

Mogelijke marktstrategieën voor de Sterke Lekdijk



1. Marktonderzoek = deze marktconsultatie in navolging onderzoek i.s.m. TFDT

2. Selectie- en Gunningsfase

3. Onderzoek en Ontwikkeling

4. Aankoop ontwikkeling

Go – No Go  vervolg procedure

Partnerkeuze o.b.v. geschiktheidseisen en aanbieding op 

projectdoelen en ambities HDSR.

Onderzoek, ontwikkeling, ontwerp en realisatie deelproject 1 

t/m 3.

Go – No Go project 4 t/m 6 o.b.v. prestatie project 1 t/m 3

Onderzoek, ontwikkeling, ontwerp en realisatie deelprojecten 

4 t/m 6.

EU-procedure van het Innovatiepartnerschap



Ontwerpteam in planfase:

• HDSR: invulling projectleiding & strategisch

omgevingsmanagement

• IB’s die HDSR ondersteunen vanuit de verkenningsfase: 

planologische procedure & vergunningen

• Realiserend consortium: Ontwerpleiding

Ontwerp tot DO+ (DO met laag risicoprofiel – naar UO geen grote wijzigingen)

Realisatie fase o.b.v. UAV-GC (?) (ontwerpverantwoordelijkheid: consortium) 

Mogelijke invulling O&O fase
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Concept planning

Maart - april 2019: Marktonderzoek innovatiepartnerschap

1 juli 2019: Publicatie selectiefase op Tenderned

Medio augustus: Indienen aanmeldingen

1 oktober 2019: Start gunningsfase met onderhandelingsronden 

(max 6 consortia)

Eind maart 2020: BFO

Juli 2020: Definitieve gunning aan 3 consortia

Go – No Go



Concept selectiefase

Geschiktheidseisen:

• Ervaring met dijkversterking primaire waterkeringen

• Ervaring met innovaties en innovatieontwikkeling

Indien meer dan 6 geschikte gegadigden:

• Nadere selectie tot maximaal 6 consortia op basis van in te 

dienen (beknopt) selectiedocument.

• Beoordelingscommissie (zelfde als voor gunningsfase)



Concept gunningsfase:

• Opstellen innovatieplan v1 case

• Onderhandelingsgesprekken n.a.v. v1 case

• Opstellen innovatieplan v2 case

• Onderhandelingsgesprekken n.a.v. v2 case

• Team assessment rondom v2 case

• BFO

Gunning aan 3 inschrijvers o.b.v.:

• HRM-plan + team assessment 

• Financieel managementplan + eenheidsprijzen

• Plan van aanpak o.b.v. case


