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Geachte mevrouw Van Tintelen, 
 
Op 13 september 2018 was Taskforce Deltatechnologie (TFDT Basisteam+experts) te gast bij uw 
Waterschap. Doel van dit gesprek was om met elkaar ervaringen en verwachtingen uit te wisselen rondom 
het project Drontermeerdijk. Tijdens het gesprek constateerden wij een open houding bij het Waterschap, 
waarbij in alle openheid het project en de bijbehorende uitdagingen werden besproken. Uw verslag hiervan 
(in de bijlage van deze brief) geeft de gevoerde discussie correct weer. Wij hebben deze bijeenkomst 
ervaren als zeer waardevol en danken u dan ook nogmaals voor deze mogelijkheid tot gesprek. 
 
U heeft laten zien dat u als beheerder een duidelijk beeld hebt bij de technische oplossing voor de 
versterking van de dijk. Uw vragen en dilemma’s, die de basis zijn geweest van de constructieve discussie, 
hadden voornamelijk betrekking op de aanbesteding en de omgang met de raakvlakken van het project 
met andere projecten en stakeholdersbelangen.   
 
In het gesprek is afgesproken dat TFDT een schriftelijke reflectie geeft op uw presentatie en de 
belangrijkste aandachtspunten uit het gesprek dat daarop volgde. Voorliggende brief is deze schriftelijke 
reactie, waarin wij niet verder ingaan op de tijdens de bijeenkomst gestelde vragen.  
 
  

mailto:info@taskforcedeltatechnologie.nl
http://www.taskforcedeltatechnologie.nl/
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Het project in een grotere omgeving 

Het project Drontermeerdijken is een deelproject van het overkoepelende project Ruimte voor de Rivier 
IJsseldelta. Hiertoe behoren ook het Reevediep en de Zomerbedverlaging. Meer specifiek is de 
Drontermeerdijk onderdeel van IJsseldelta Fase 2, waar ook de aanleg van de Reevesluis, de 
hoogwaterbeschermingsmaatregelen rondom de recreatieterreinen en de sloop van de Roggebotsluis (in 
combinatie met de vernieuwing van de N307) bij horen. Al deze projecten hebben onderlinge raakvlakken, 
onder andere op het vlak van planning en budgetten, maar ook op het vlak van vergunningen en hinder 
voor de omgeving. Onderstaande figuur geeft deze grotere omgeving nogmaals weer. 
 

  

Uw project Drontermeerdijk Flevoland 

De Drontermeerdijk moet versterkt worden vanwege de verplaatsing van de huidige Roggebotsluis naar de 
nieuwe locatie (Reevesluis). Dit leidt tot (potentieel) hogere waterstanden, waardoor de bestaande dijk is 
afgetoetst. De dijk dient over een lengte van circa 3 kilometer te worden versterkt en verhoogd. Specifieke 
issues, die door u in het gesprek onder andere zijn aangegeven, zijn: 

• Afstemming met het project Roggebotsluis/N307: waar liggen de projectgrenzen? Hoe wordt de 

afstemming tussen de (eventueel) verschillende uitvoerende partijen geregeld? 

• Afstemming met Provincie omtrent hinder N306: wat zijn de eisen, onder andere in relatie met de 

functies als calamiteitenroute van de spoorwegtunnel? 

• Afstemming met gemeente Dronten omtrent fietspaden: verhoogde aanleg of niet? 

• Gereserveerd totaal project budget is € 31 miljoen: is dit voldoende? 

• Eisen EHS en Natura2000 omtrent ruimtebeslag en verstoring van Grote Karekiet 

• Afstemming met ProRail rondom kruising Drontermeerdijk/Drontermeertunnel 

• Het is het eerste grote HWBP dijkversterkingswerk van Waterschap Zuiderzeeland en het project heeft 

ook tot doel hiervan te leren voor alle volgende HWBP-opgaves. 

 
Gedurende de discussie werden door u de onderstaande drie grootste risico’s gesignaleerd, die het 
Waterschapsbestuur ziet: 

• Raakvlak Drontermeerdijken met N307/Roggebotsluis: beheersen we de afstemming tussen beide 

projecten;  

• Beschikbaarheid van € 31 miljoen als budget vanuit de totaal gereserveerde gelden voor de 

ontwikkelingen rondom de IJsseldelta;  

• Haalbaarheid tijdspad zodat de waterkering in 2022 op sterkte is vanwege de samenhang met het 

functioneel stellen van Reevesluis. 

 
Uw voornemen is om de versterking van de Drontermeerdijk in UAVgc vorm  op de markt te brengen.  
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Reflectie TFDT op de opgave en de samenhang 

 
We herkennen de complexiteit van dit project, met name ten aanzien van de raakvlakken met andere 
deelprojecten in het overkoepelende IJsseldelta-project. De integrale aanpak van deze projecten bepaalt in 
onze ogen ook in belangrijke mate het succes van het versterkingsproject Drontermeerdijk op meerdere 
vlakken: 
 

• Vergunningen: Het is essentieel om een goede afstemming te hebben tussen het project 

Drontermeerdijk en het project N307-Roggebotsluis. Dit gaat ons inziens verder dan alleen de bepaling 

van de exacte systeemgrenzen van beide werken of planning. Deze projecten zitten dusdanig ‘in 

hetzelfde vaarwater’ dat een strakke regie noodzakelijk is. Op het vlak van vergunningen (Projectplan 

Waterwet, bestemmingsplan en Natuurbeschermingswet), moet onderling duidelijk worden afgestemd 

welk deel van de vergunningenscope in het plan is meegenomen. 

• Logistiek: Een goed gecoördineerde aanpak van de dijkversterking en aanpak van N307 biedt ook 

maximale kansen op het gebied van duurzaamheid door synergie in logistiek en op het vlak van 

(her)gebruik van grondstoffen en bijbehorende logistiek. 

• Calamiteitenroute: De beschikbaarheid van N306 gedurende de realisatie en het beschikbaar houden 

van een calamiteitenroute voor de spoortunnel zien we als een belangrijke aandachtspunt. 

Duidelijkheid over de harde eisen en de ‘wensen’ ten aanzien van de beschikbaarheid, is van belang 

voor een beheerst aanbestedingstraject. 

• Stakeholderseisen: Duidelijkheid over de eisen van de Provincie Flevoland (N306), gemeente Dronten 

(fietspaden en lokaal wegennet) is essentieel voor een beheersbaar aanbestedingstraject. Hierbij gaat 

het voornamelijk over de eisen ten aanzien van de omgevingshinder (afsluiting(sduur), geluid, licht en 

uitstoot), voorkeur voor oplossingsrichtingen en planning. Deze aspecten, al dan niet verwoord in eisen 

of doelstellingen, vallen in het publieke domein en zijn voor een marktpartij in een regulier D&C-contract 

niet uit te onderhandelen. Ze zijn echter wel belangrijk voor de marktpartij om een goede aanbieding te 

kunnen maken. 

• Natuurwetgeving: De eisen van EHS en Natura 2000 zijn eveneens aandachtspunten voor de 

afstemming met derden en verdienen vroegtijdige en zorgvuldige aandacht. 

• Afstemming ProRail: De ligging van de Drontermeertunnel onder het projectgebied vereist een goede 

afstemming met ProRail. Het project is gebaat bij een beheerst proces, waarbij in de realisatiefase sterk 

geleund kan worden op het ervaren handelen van de uitvoerende partij. 

• Leerdoelstelling: Een belangrijk onderdeel van uw aanpak is het nastreven van een leertraject van uw 

organisatie als voorbereiding voor de aanpak van uw toekomstige HWBP opgave. 
 
TFDT constateert dat een grotere en integrale aanpak in dit project een pre zou zijn geweest, omdat de 
diverse raakvlakken dan binnen eenzelfde project hadden kunnen worden afgestemd, bijvoorbeeld door de 
Drontermeerdijkversterking te scharen onder het project N307-Roggebotsluis. Uit uw informatie blijkt ook 
dat met oog op de fase waarin dit project zich nu bevindt en oog op de bestuurlijke afspraken die zijn 
gemaakt, dit niet haalbaar kan blijken. Het scharen van het project Drontermeerdijk onder het project 
N307/Roggebotsluis zou bovendien de leerdoelstelling van het waterschap raken. 
 

Advies TFDT voor contractvorm 

Aangezien het Waterschap dit project zelfstandig en afzonderlijk van de raakvlakprojecten wil oppakken, 
zal de aanbestedingsvorm ervoor moeten zorgen dat de leerdoelen en de beheersing van de risico’s zijn 
geborgd. Deze risico’s liggen voornamelijk op de bovengenoemde raakvlakken met andere projecten. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de relevante aanbestedingsvormen, met een aantal scores 
toegekend: 

 

 Leerdoel  Tijdspad  Raakvlak 

N307 

Budgetbeschik-

baarheid 

Omgeving  Prorail  Duurzaamheid 

DC/EC 0 0 - 0 0 0 - 

Bouwteam  + + 0 + + 0 - 
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Wij zien de vorm “bouwteam” als een kansrijke mogelijkheid om op beheerste wijze de leerdoelen van het 
Waterschap te behalen. Deze vorm van samenwerking biedt de opdrachtgever, adviseurs en de 
uitvoerende partij de mogelijkheid in een zeer vroeg stadium van de voorbereiding van een project, de 
mogelijke projectrisico’s ook samen beheerst op te lossen, door gezamenlijk te ontwerpen. 
 
Een bouwteam wordt veelal ingesteld als er essentiële zaken ten aanzien van het ontwerp en of 
conditionering nog onduidelijk zijn en die beter in samenhang met alle betrokken partijen kunnen worden 
opgelost. Veelal betreft dat het ontwerp, al lijkt dat in het project Drontermeerdijken echter zeker te zijn (los 
van onverwachte normerings- en toetsingseisen). In dit project zijn het voornamelijk de raakvlakken die 
voor onzekerheden zorgen. Het gaat dan om de raakvlakken met de andere projecten (met name N307) 
en de stakeholders (Provincie, ProRail, gemeente, etc.). Deze raakvlakken, en hun gevolgen voor het 
project Drontermeerdijk, kunnen in een bouwteam efficiënt en integraal worden afgestemd. 
 
Het belangrijkste voordeel van deze vorm van samenwerking is de optimale inbreng van de deskundigheid 
van het waterschap en de deskundigheid en ervaring van de adviserende- en uitvoerende partijen in het 
ontwerp. Het Waterschap kan op deze manier profiteren van de ervaring van de markt terwijl het 
nadrukkelijk zicht blijft houden op de ontwikkeling van het ontwerp en daarmee op de uitvoeringsbudget en 
later ook op de realisatie. Hiermee is ook het risico van onverwachte kosten geborgd (kostenbeheersing) 
en is de mogelijkheid om van elkaar te leren maximaal benut. Deze samenwerkingsvorm biedt ook een 
voordeel ten aanzien van het tijdspad en de planning. Door directe inbreng van het waterschap in het 
ontwerp en/of het omgevingsproces wordt efficiënter en sneller gewerkt over de gehele linie. Bij een 
dergelijke werkvorm kan het waterschap de actuele kennis over het benodigde uitvoeringsbudget snel 
benutten voor het doorlopen van de ambtelijke- en bestuurlijke trajecten en het benodigde budget tijdig 
zeker stellen. Voor de marktpartij biedt deze vorm ook voordelen, zoals het direct beschikbaar zijn van 
beheerderskennis en -wensen, specialistische waterschapsexpertise, eenvoudige snelle overdracht en de 
inbreng van kennis en netwerk van en met de omgeving.  
 
Een bouwteam vraagt om een goede samenwerking tussen opdrachtgever en marktpartij. Het vormgeven 
van deze samenwerking behoeft aandacht, in organisatorische zin en in de zin van intermenselijke relaties. 
Hier moet daadwerkelijk door alle partijen in worden geïnvesteerd, maar een goede samenwerking heeft 
aantoonbaar geleid tot goede resultaten, onder andere op het project Kampereilanden bij Waterschap 
Drents Overijsselse Delta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Waterschap Zuiderzeeland heeft voornamelijk ervaring met RAW-contracten. Kijkend naar de 
contractvorm lijkt de bouwteam-vorm wellicht een onzekere stap ten opzichte van de RAW-vorm. 
Ervaringen uit meerdere projecten leren dat in de praktijk de medewerkers van het Waterschap veel meer 
grip hebben op de scope en werkwijze van de uitvoerende partij dan in een RAW- contract. Dit omdat ze 
bij een bouwteam direct aan tafel zitten als gelijkwaardige partner van de uitvoerende partij en hebben 
daardoor contractueel ook meer zeggenschap over vormgeving van het project.  
Deze transparante werkwijze waar de inbreng van de beheerder (het waterschap) verrijkt is met de inbreng 
van de marktpartij draagt direct bij aan de leerdoelstelling van het Waterschap. Alle kennis met betrekking 
tot het project en toekomstig gewenst beheer zijn hierdoor verenigd.  
 

Bouwteam Kampereilanden 

Waterschap Drents Overijsselse Delta voert momenteel de verbetering van de keringen op het 
Kampereiland in bouwteam-verband uit. In de planvormingsfase bleek dat het beschikbare budget 
een factor 2 lager was dan benodigd om de gevraagde scope en eisen te kunnen realiseren.  
Door de samenwerking in de vorm van het bouwteam, was het door het gedeelde doel (realiseren van 
het project) mogelijk om in gezamenlijkheid bijstellingen aan scope, eisen en budget te doen zodat 
deze in balans kwamen in een door beide partijen gedragen scope, planning en budget.  

In Bouwteam-verband is in alle openheid over eisen, risico’s en kansen gesproken. Hierbij zijn de 

sterke kanten van beide partijen maximaal benut. De scope is aangepast waardoor het benodigde 
budget is verlaagd tot circa 1/3 van het oorspronkelijke budget, zonder aanpassingen van de 
overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.  
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De selectie van de uitvoerende partij voor dit bouwteam kan plaatsvinden gebaseerd op de door u 
genoemde projectdoelstellingen. Door op deze doelstellingen een overzicht van ervaring en een visie op 
het project en de samenwerking te vragen, kan de marktpartij zich profileren. 

 

Advies TFDT wat betreft invulling contract 
Wij zijn er van overtuigd dat een omslag naar een UAVgc-contractvorm bij daarvoor geschikte projecten 
(zoals Drontermeerdijk), zal leiden tot voordelen voor zowel het Waterschap als de marktpartijen. 
Aandachtspunt is dat de aanbesteding van deze vorm goed wordt doordacht.  
 
Wij adviseren dan ook om te starten met het identificeren van de grootste kansen en risico’s in het project. 
Deze risico’s kunnen worden geherformuleerd als projectdoelstelling (bijvoorbeeld de afstemming met de 
omliggende projecten en omgeving). Deze projectdoelstellingen kunnen dan vervolgens aangevuld worden 
op basis van de beleidsdoelstellingen van het Waterschap. Wij adviseren om één hoofddoelstelling te 
formuleren en eventueel een beperkt aantal onderliggende doelstellingen. Hierover kunnen we nog nader 
in gesprek gaan, maar een voorbeeld zou kunnen zijn: 

1. Een beheerste uitvoering van het project, waarbij de uitvoering gericht is op het behalen van de 

hoogwaterveiligheidsdoelstelling uiterlijk eind 2022  

2. De hinder als gevolg van de werkzaamheden is tot een minimum beperkt 

3. De raakvlakken met de omliggende projecten en objecten zijn beheerst en alle synergiekansen zijn 

benut. 

4. Interne en externe stakeholders kijken met tevredenheid terug op het gevolgde proces. 
De inschrijvers kunnen op basis van doelstellingen een goede inschrijving doen die aansluit bij het project 
Drontermeerdijk. 

 
Het contract moet in de uitvoering ook daadwerkelijk leiden tot meer (ontwerp)vrijheid voor de marktpartij, 
in tegenstelling tot de RAW-systematiek. Deze ruimte is noodzakelijk om ook daadwerkelijk te kunnen 
beschikken over de ervaring en kennis van de marktpartij en deze te combineren met de expertise van het 
Waterschap. De contractbegeleiding moet dan ook gericht zijn op deze samenwerking, zonder dat het 
waterschap haar sturingsmogelijkheden te veel beperkt. Contractbegeleiding dient dan ook plaats te 
vinden op de belangrijkste eisen van het Waterschap, maar niet tot op detailniveau’s. Bepaal als 
Waterschap wat je echt wilt weten, formuleer dat als eis en laat de marktpartij dat aantonen. Minder 
belangrijke details kunnen dan aan de marktpartij worden overgelaten. Dit stimuleert de samenwerking, 
wat aantoonbaar heeft geleid tot betere projectresultaten. 

 
Wij zijn graag bereid om het advies vervolgens aan u en uw ambtelijke opdrachtgever te presenteren en 
toe te lichten. 

 
 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Taskforce Deltatechnologie 

 

Jana Steenbergen 
Jelke Jan de With 
Jan Put  
Hans Pohlmann 
Hans Stammes 
Richard Rijkers 
Nicole Geurts van Kessel 
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Bijlage: uw verslag van de bijeenkomst van 13 september 

 

Marktconsultatie TFDT Drontermeerdijk (DMD) 

 

 

Datum : 13 september 2018 

Locatie : Waterschap Zuiderzeeland 

Deelname : Jelke Jan de With (TFDT), Jan Put (Aveco de Bondt), Jana Steenbergen (Sweco), Nicole 

Geurts van Kessel (RHDHV), Richard Rijkers (Movares), Martien Berk (Antea, hier aanwezig als TM van 

ZZL), Hans Stammes (de Vries & vd Wiel), Hans Pohlmann (Boskalis), Aart de Ruiter(WDOD), Lisa 

Monchen, Ernst Visser, Marijke van Tintelen, Gijs van Ginneken (ZZL). 

 

 

Aanleiding 

Het project Drontermeerdijk (DMD) kent een lange voorgeschiedenis. Het project is gedefinieerd als niet 

complex in technische zin. Het versterken van 2,8 km dijk komt vooral neer op ophoging met grond met ca. 

2m met daarbij de nodige raakvlakken, die te maken hebben met aansluitingen en een overbrugging van 

de ProRailtunnel (Hanzelijn). 

 

In de contracteringsstrategie zijn al de nodige afwegingen gemaakt en stappen gezet. Er is een voorkeur 

voor een D&C contract op basis van een UAV-gc. De gedachte is dat D&C het beste past bij de ambities, 

het voorwerk dat reeds gedaan is en hetgeen voor ZZL acceptabel is.  

 

Rond de voorbereiding van contractvorming en aanbesteding zijn er issues die het projectteam graag met 

TFDT deelt om haar eigen gedachten en ideeën te spiegelen aan de markt. Rond deze issues zijn vragen 

geformuleerd om de discussie te structureren.  

 

 

Agenda 

 

9.15 – 9.25    Doelstelling van de ochtend                                                               

9.25 – 9.45    Presentatie project          

9.45 – 10.00  Gelegenheid tot aanvullende vragen over het project     

10.00 – 10.15 Koffiepauze 

10.15 – 11.15 behandeling vragen   

 Aantrekkelijkheid 

 Risicobeheersing Processen 

 Tussentijds bereikbaarheid 

 Duurzaamheid 

 Aansluiting N306 op N307 

 Overdracht naar de beheerder 

11.15 – 11.40 Aanvullende vragen nav presentatie en behandeling vragen  

11.40 – 11.50 procedure aanbesteding                                                                 

11.50 – 12.00 Rondvraag           

 

 

Resultaat 

 

Algemeen 

Er is door alle deelnemers een constructieve discussie gevoerd. De TFDT heeft zich verbaasd over het 

gegeven, dat op operationeel niveau een overall regie over de 4 fase-2-projecten ontbreekt, evenals een 

actuele planning ten aanzien van elk van deze 4 projecten. Dit wordt gezien als een serieus risico voor het 

beheersen van de onderlinge raakvlakken tussen de projecten. Het betreft met name het raakvlak tussen 

de DMD (N306) en de nieuwe brugverbinding N307. Er was onbegrip waarom ervoor is gekozen het 

project onder te verdelen in kleinere projecten met zulke belangrijke raakvlakken. 

 

Daarnaast is benadrukt wat de voordelen zijn om bij het DMD project de samenwerking tussen ZZL en de 
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opdrachtnemer (ON) zoveel mogelijk te bevorderen. Vanuit de markt is sterke voorkeur uitgesproken om 

de samenwerking op te zoeken al dan niet in bouwteam-achtige constructie. ZZL ziet in DMD bewust ook 

een ‘leertraject’.  

 

Vragen 

Vooraf zijn er door ZZL vragen opgesteld, die als leidraad dienden voor de discussie.  

Deze vragen zijn successievelijk aan de orde geweest. 

  

1. Aantrekkelijkheid :  

Waarmee kunnen wij de ON triggeren in het DMD project waarin grondverzet dominant is. Er zitten vrijwel 

geen innovatieve kanten aan. Hoe de markt toch te verleiden om voor DMD te kiezen: Succesfactoren? 

 

Uitgangspunt voor de vraag is de vrees geweest van ZZL dat het animo/de belangstelling vanuit de markt 

om op het DMD project in te schrijven beperkt is omdat  

• het grondverzet in DMD dominant is  

• het een relatief klein project betreft  

• het geen technisch innovatief project is  

• de uitdaging voor marktpartijen om zich te onderscheiden (te) beperkt is.  

Ook werd als risico aanwezig geacht, dat wegens krapte in de markt, marktpartijen keuzes tussen 

projecten moeten maken en daarbij eerder grotere en innovatievere projecten verkiezen boven project 

DMD.  

 

 

Resultaten gevoerde discussie 

Vrees is ongegrond. Geen krapte in de markt ten aanzien van dijkversterkingsprojecten. Krapte wel ten 

aanzien van beschikbare capaciteit ingenieursdiensten.  

 

Men is overtuigd, dat er vanuit de markt meer dan voldoende belangstelling voor het project DMD is. Als 

voorbeeld is het project Kampereiland genoemd (grondwerk ook dominant). Conclusie : Je krijgt wat je 

vraagt. Omgeving-, stakeholder- en raakvlakmanagement zijn de belangrijkste te beheersen risico’s. 

Selecteer de ON hierop en niet op prijs grondverzet. 

 

 

2. Risicobeheersing Processen: 

Gebrek aan ervaring bij ON gericht op ‘grondwerk’ om met SCB effectief te zijn. 

De proceslast (VSP) wordt als beklemmend ervaren?  

 

Uitgangspunt voor de vraag is de vrees geweest van ZZL dat de ervaring met het managen van 

kwaliteitsprocessen en SCB bij de geïnteresseerde marktpartijen en/of hun onderaannemers gering is. De 

verplichting om de processen aantoonbaar te beheersen wordt als een last ervaren (papieren tijger).  

 

 

Resultaat discussie 

Beperk de papierlast zoveel mogelijk. Gooi geen SCB producten over de schutting, maar denk aan de 

voorkant goed na welke echt cruciale risico’s je beheerst wilt zien. Dat betekent vooraf een (kleine) VSP op 

maat goed doordenken. Houd het sturen op de belangrijkste risico’s & processen zo simpel mogelijk. De 

markt heeft op dit gebied de afgelopen jaren best wel ervaring met SCB opgedaan. Hoe is dat bij ZZL? Als 

dit in de leercurve zit laat je hierin dan ondersteunen (meester-gezel opzet).  

Waak voor teveel “control” vanuit techniek Opdrachtgeverkant. Technische discussies kunnen oneindig 

duren. Dit te voorkomen door enige “rem” op techniek. 

 

Tip: risico sessie geeft duidelijkheid 

     

3. Tussentijdse bereikbaarheid 

Uitgangspunt is om de N306 voor een periode van 2 jaar dicht te gooien. Welke stimulans kunnen wij een 

ON geven om de uitvoering te versnellen.  Welke factoren zijn voor een ON bepalend om voordeel te 

halen uit versnellen. Is tussentijds openstellen N306 uitvoeringstechnisch een optie?  Is versnellen in de 
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uitvoering in DMD überhaupt haalbaar?  

 

Uitgangspunt voor deze vraag is dat ZZL geen beeld heeft van welke mogelijkheden er zijn om te 

versnellen. De kern achter deze vraag is wat versnellen extra (verticale drainage etc.) zou kosten t.o.v. de 

totale projectomvang om in te kunnen schatten wat het ZZL waard is om te versnellen. 

 

Resultaat discussie: 

Het kan alle kanten op en alles kan, ook bv. een tijdelijke 50km weg. Wel aantrekkelijk als EMVI criterium. 

Helder moet zijn wat het voornaamste doel is: 

a. gaat het om behoud functionaliteit (zijn ook alternatieven mogelijk), of 

b. ligt nadruk op de maatregel zélf om N306 zo kort mogelijk buiten gebruik te stellen.  

 

Uiterste opties zijn : sluiten en snel (= kostbaar) of open laten en de tijd nemen. De conclusie is dat het 

bestuur het doel (wat wil ZZL eigenlijk?) hun doelen moet aanscherpen. Dit geldt ook voor de provincie. 

Wat is het de provincie waard als de N306 kort dicht is? Het voorstel is om bij RWS/provincie informatie op 

te halen wat in het algemeen het dichtgooien van een weg kost (richtlijn). 

Markt geeft aan dat niet enkel de kostencomponent relevant is, maar het gaat ook om ‘waarde” op het 

gebied van “besparing hinder”,”(emotionele) veiligheid”, “waarmaking toezeggingen stakeholders”, 

“raakvlak met N307” (heeft investering in snellere openstelling zin, als N307 nog in uitvoering is. In dat 

geval uitgave waardering EMVI tevergeefs). 

Geopperd is om dit EMVI-criterium in een totaal plan van aanpak te laten uitwerken, met aandacht voor 

alle bovengenoemde aspecten. Daarbij wellicht ook te denken aan aanpak in relatie tot het fietspad (dat 

deels binnen projectbegrenzing ligt en deels buiten scope, met elk een andere opdrachtgever, ZZL 

respectievelijk Provincie).  

Marktpartijen vragen ook aandacht voor rekenvergoeding, in dit verband. 

 

Veiligheid = Eis / Openhouden = EMVI  

 

4. Duurzaamheid 

Welke maatregelen kan een ON treffen om in het project DMD te onderscheiden in duurzaamheid of zijn 

de mogelijkheden zo beperkt, dat het onderscheidende vermogen (bv. in EMVI opnemen) wegvalt.  

 

Uitgangspunt voor deze vraag was onduidelijkheid hoe de markt in het algemeen met 

duurzaamheidsdoelstellingen omgaat.  

 

Resultaat van de discussie: 

Geen onderscheidend vermogen vanuit de CO2-ladder. 

Duurzaamheid is containerbegrip. ZZL moet duidelijk omschrijven wat men daar onder verstaat. Binnen 

het HWBP kader wordt duurzaamheid omschreven in 3 doelen: 

1) meekoppelkansen om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren 

2) bijdragen aan de circulaire economie : gebruik gebieds eigen grond 

3) bijdragen aan de energie transitie : energiebesparing (CO2 reductie) 

 

Wees ook duidelijk over de “fase”, waarin  je aspect duurzaamheid bij EMVI-beoordeling betrekt. Betreft 

het enkel waardering in uitvoeringsfase? Concretiseer wat je verstaat onder ‘duurzaamheid”. Geef duidelijk 

aan wat je wilt, wat je doel is. Indien je dit niet duidelijk aangeeft, dan gaan de plannen alle kanten. En 

wordt vergelijking erg lastig.  

Niks aan geven is ook niet verstandig als je wat wilt met duurzaamheid. Niks aangeven is ook niks krijgen. 

Het gaat om het vinden van de juiste balans (grond halen dichtbij en duur vs. verder weg en goedkoper). 

Er was consensus over het feit, dat de grootste duurzaamheidswinst te behalen is door werk met werk 

maken : waarom niet de DMD en N307 veel nauwer aan elkaar koppelen? Van de inzet van Dubocalc 

wordt niet meteen onderscheidend meerwaarde verwacht. Is een middel voor aantonen van een 

gevraagde doelstelling. Vraag niet enkel en alleen Dubocalc als EMVI. 

 

Gericht op het project DMD kwam naar voren dat transport en Natura2000 een interessante uitdaging is 

voor de markt op gebied van duurzaamheid. 
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5. Aansluiting N306 op N307 

Vooraf grens aangeven of aan ON overlaten? Hoe creatief met kosten omgaan? 

 

Uitgangspunt : Gedoe en extra kosten om 2 projecten goed op elkaar te laten aansluiten wordt gezien als 

extra risico. 

 

Resultaat discussie : 

Er zal toch iets van regie over het totaal DMD en N307 moeten plaatsvinden. Dat begint met vooraf 

afstemmen over waar de grens het beste kan liggen en welke eisen er over – en – weer aan de beide 

projecten worden gesteld.  

Relevant is ook de afstemming van de planningen. Er lijkt een krapte in tijd te bestaan. Ten aanzien van 

raakvlak project (brug N307)wordt planuitwerkingsfase geïntroduceerd en bij markt gelegd. Dat geeft ook 

druk op tijdsbestek planvorming. Daarbij komt ook nog rekenschap geven met broedseizoenen (karekiet) 

en stormseizoen.  

 

De suggestie is gedaan om een ZZL teamlid in het N307 team te laten meedraaien en andersom. De optie 

om het de aannemers onderling te laten uitzoeken werd van tafel geveegd. 

Er is aangegeven, dat het winst oplevert om in ieder geval de vergunningenprocedures, waar mogelijk 

gezamenlijk te doorlopen. Dat betekent voor de besturen inzichtelijk maken wat de risico’s zijn van ieder 

zijn eigen gang laten gaan. 

Advies is in ieder geval in een zo vroeg mogelijk stadium afstemmen. 

 

Het advies werd meegegeven dat er het heel verstandig is om 1 grens af te spreken en niet meerdere. 

  

 

6. Overdracht naar de beheerder 

O&O in één dag denkbeeld haalbaar voor DMD. Ziet ON afstemmingstraject met beheerder als kans of 

risico ?   

 

Resultaat discussie : 

In het algemeen ziet de markt zeker voordelen om het aan de voorkant zo te organiseren, dat de 

overdracht naar de beheerder zo soepel mogelijk verloopt. De inspanning vooraf heeft men liever dan 

vertragingen etc. achteraf. De suggestie is gedaan om de beheerder vanaf het begin mee te laten lopen in 

het DMD project. Er ontstaat dan een totaalbeeld van de informatiestroom, zowel de berekeningen, als ook 

op welke wijze onderhoudsaspecten in het DMD project kunnen worden meegenomen.  

Duidelijk aan de voorkant ook t.a.v.:  

• vraag “wie is beheerder”. Er zijn meerdere beheerders (provincie en ZZL). 

• Welke eisen stelt je aan opleverdossier, welke rekenregels gelden? 

De suggestie is gedaan om in een EMVI PvA ook aan te laten geven hoe de ON een dergelijk proces wil 

gaan inrichten.  

Ook O&O is een leerproces voor ZZL. Goed om dit in het leerproces mee te nemen.   

 

 

Conclusie 

Kort samengevat de belangrijkste aandachtspunten op een rij 

- Accent op samenwerking 

- Onderschat de belangstelling uit de markt niet 

- Houd de proceskant zo eenvoudig mogelijk 

- Stel duidelijke doelen en van daaruit EMVI-eisen invullen 

- Daag de ON uit voor een korte periode weg dicht 

- Ga met team N307 aan tafel en benoem waar synergie zit, spreek 1 grens af 

- Inventariseer wat het ZZL bestuur over heeft voor duurzaamheid 

- Stimuleer nauwe samenwerking met project N307  

- Betrek beheerder in het DMD team om een goede overdracht te garanderen 

- Smart definities: “duurzaamheid”, “beheerdersorganisatie” etc. 

 


