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Geachte heer, mevrouw, 

Waterschap Drentse Overijsselse Delta (WDOD) organiseert in samenwerking met Taskforce Deltatechnologie 
op vrijdag 24 mei a.s. een marktinformatiedag Versterking IJsseldijk Zwolle-Olst. U bent van harte uitgenodigd 
om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. 
In het programma zal de contractering van het project Versterking IJsseldijk Zwolle-Olst centraal staan. WDOD 
zal de marktpartijen informeren over de contractering en u kunt kennismaken met het een aantal 
medewerkers die de Versterking IJsseldijk Zwolle-Olst werken. 
Taskforce Deltatechnologie (TFDT) heeft namens het bedrijfsleven advies uitgebracht over de wijze van 
contractering. Wij willen de uitkomsten hiervan met u delen. 
 
WDOD wil graag met u het gesprek voeren over diverse onderwerpen die van belang zijn bij de contractering. 
De ambitie van WDOD is om tijdens de bijeenkomst op basis van inhoudelijke deskundigheid en ervaring een 
open gesprek te voeren over de opzet van het contract. Om een zo hoogwaardig en effectief mogelijke inbreng  
te kunnen ophalen, verzoeken wij u om kennis te nemen van het marktinformatiedocument. Van de 
bijeenkomst zal een verslag worden gemaakt. 
 
De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch, die zal worden genuttigd tijdens een wandeling naar 
het historische Katerveercomplex. 
 
Wanneer: vrijdag 24 mei 2019 
Locatie: Uitspanning Het Engelse Werk, Het Engelse Werk 4, 8019 BM, Zwolle 
Voor wie: met name voor geïnteresseerden vanuit het uitvoerend bedrijfsleven 
 
Programma: 
08.30 uur Welkom door David van Raalten, Directeur Waterveiligheid WDOD 

Plenaire presentaties project Versterking IJsseldijk: 

• Toelichting project door Siebrand Bootsma) (projectmanager) en Rama Jagerman 
(manager projectbeheersing) 

• Toelichting advisering marktbenaderingsstrategie door Jelke Jan de With (Taskforce 
Deltatechnologie) 

• VKA door Joosje Bachman (omgevingsmanager) en Maurits van Dijk (technisch manager) 

• Aanbesteding en contract door Aart van Ommen (contractmanager) en Wiebe Witteveen 
(inkoopadviseur) 

 
09.15 uur Centrale vragen verder uitdiepen in groepjes in 2 rondes: 

• Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling planuitwerking en realisatie 

• Opzet relationeel contract gericht op samenwerking 

• Benodigde input targetprijs 

• Prijsvorming en prikkels 
 
11.15 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting 
11.30 uur Walking Lunch met wandeling naar het Katerveercomplex 
12.30 uur Afsluiting 
 
Meer informatie over de achtergrond van het project Versterking IJsseldijk is hier te vinden. 
De adviezen die Taskforce Deltatechnologie heeft uitgebracht voor WDOD, kunt u hier vinden. 
Aanmelden voor deze bijeenkomst is mogelijk middels een e-mail aan joeyswuste@wdodelta.nl. 
Aanmelding uiterlijk op 19 mei 2019. Graag hierbij aangeven bij welke 2 van de 4 tafels u aan zou willen 
schuiven. Per bedrijf kunnen maximaal 2 personen zich aanmelden. In totaal is in het programma plaats voor 
maximaal 60 personen. 
Wij hopen u allen te mogen ontmoeten op vrijdag 24 mei a.s. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens 
Waterschap Drentse Overijsselse Delta en Taskforce Deltatechnologie 

https://www.wdodelta.nl/projecten/hwbp-projecten/ijsseldijk-zwolle/
http://www.taskforcedeltatechnologie.nl/adviezen/
mailto:joeyswuste@wdodelta.nl
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Marktinformatiebijeenkomst 
IJsseldijk Zwolle Olst

24 mei 2019

Agenda
• 08.30 uur: Welkom door David van Raalten, Directeur Waterveiligheid WDOD
• 8.35: Plenaire presentaties project Versterking IJsseldijk en TFDT
• 09.15 uur: Centrale vragen in 2 rondes:

• Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling planuitwerking en realisatie
• Opzet contract
• Benodigde input targetprijs
• Prijsvorming en prikkels

• 11.15 uur: Plenaire terugkoppeling en afsluiting
• 11.30 uur: Walking Lunch met wandeling naar het Katerveercomplex
• 12.30 uur: Afsluiting
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David van Raalten
Directeur Waterveiligheid Waterschap DODelta

Siebrand Bootsma
Onze missie: 
Waterschap DODelta staat voor beschermen tegen hoog water, een goed functionerend regionaal watersysteem en het zuiveren van afvalwater.
Specifiek voor HWBP  gelden 4 leidende principes: 
LP 1: Het minimaliseren van van de (financiële) risico’s en het maximaliseren van de voorspelbaarheid.
LP2: We zetten maximaal in op een kwalitatieve hoogwaardige organisatie.
LP3: We werken in verbinding met de omgeving.
LP4: We zoeken naar een optimale samenwerkingsvorm met- en betrokkenheid van de markt.
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Onze visie: 
In samenwerking met de markt realiseren wij een Veilige IJsseldijk, 
voor maatschappelijk verantwoorde kosten, met een actief 
betrokken omgeving en een voorspelbaar proces, waarbij we 
continu leren en onszelf ontwikkelen.

Ons motto daarbij is: 

Slimmer en beter voor een veilige IJsseldijk!

Waarom dijkversterking?
Salland en Zwolle beschermen tegen 
overstromingen
Wat is het probleem?

• Sterkte (piping, stabiliteit, bekleding);
• Hoogte tussen Windesheim en Zwolle

Traject 28,4 km
• 5,5 km macrostabiliteit
• 6,5 km hoogte
• 28,4 km bekleding
• 23,5 km piping
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Stand van zaken Zwolle Olst

• Verkenningsfase:  Besluitvorming Voorkeursalternatief gepland na de 
zomer

• Planuitwerking start voorjaar 2020
• Daarom nu opstarten aanbesteding
• Uitvoering vanaf 2023

Subsidieregeling HWBP
Per MIRT-fase (verkenning, planuitwerking en realisatie)
• 90 % subsidie door landelijke alliantie Rijk-Waterschappen
• 10 % eigen bijdrage Waterschap

Subsidiebepaling middels plan van aanpak:
• Op gemiddelde waarde probabilistische kostenraming
• Op basis van voorcalculatie, per fase
• => Geen verrekening werkelijk gemaakte kosten
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Subsidieregeling HWBP
Rekenvoorbeeld (fictief):
Voorcalculatie
• Kosten van MIRT-fase: € 100 Miljoen  (voorcalculatie)
• HWBP subsidie: € 90 Miljoen
• 10% eigen bijdrage: € 10 Miljoen
Wat als de fase door tegenvallers duurder wordt:
• Kosten van MIRT-fase: € 120 Miljoen  (werkelijke kosten)
• HWBP subsidie: € 90 Miljoen (blijft gelijk)
• WDODelta bijdrage: € 30 Miljoen  (factor 3 t.o.v. begroot!)

TFDT – J.J. de With
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Onderzoek Verkenning
Doel: een vergunbaar, financierbaar 
en landschappelijk ingepast Voorkeursalternatief 
(VKA)

Hoe kiezen en onderzoeken? 
• Impact op omgeving
• Kosten
• Techniek

Draagvlak als context mee naar bestuur

Feb 2018

Voorjaar 2019

Najaar 2019

IJsseldijk Zwolle-Olst - samen met…

Belanghebbenden
Dijkdenkers

Overheden Geïnteresseerden

Grondeigenaren
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Tevreden Omgeving
• Pro actief omgevingsproces met aandacht voor de relatie, waarbij we in gesprek zijn met direct betrokkenen 
• Samen met de samenwerkingspartner zijn we een betrouwbare partner en 1 gezicht naar buiten
• We zorgen voor een voorspelbaar proces
• We werken samen aan de inpassing van de versterkte dijk; relevante stakeholders op de juiste momenten aan de juiste tafel
• Maatschappelijke meerwaarde creëren
• Minimaliseren hinder en schade in de uitvoering 

Techniek
Ontwerp VKA
- Vrij gedetailleerd gerekend aan hoogte, stabiliteit en piping
- Bekleding obv aannames
- Wettelijke en overduidelijk doelmatige inpassingen al verwerkt

Weergave VKA
- Ruimtebeslag voor elke 50m, bandbreedtes aangeven
- Globale locaties en duiding constructies
- Maatwerklocaties en andere te behouden waarden weergegeven 
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Techniek
Uitdagingen PU
- Acceptatie vooruitstrevende rekentechnieken of uitgangspunten
- Komen tot een efficiënt ontwerpproces
- Betrokkenheid ontwerpteam met participatie
- Rekening houden met klanteisen in ontwerp op perceelsniveau
- In ontwerp al rekening houden met fasering van de uitvoering

Contractering
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Uitdagingen op contract
Intensieve verbinding met elkaar in de Planuitwerking
• Warme overdracht door WDOD van de Verkenning
• Gezamenlijk beheersen van risico’s, lichten kansen, gesteld staan voor Realisatie
• Markt in stelling brengen om een voorspelbare Realisatie te doorlopen

Belangen WDOD:- Verbinding met de omgeving- Voorspelbaarheid Uitvoering- Doelmatig kostenniveau

Belangen WDOD:- Verbinding met de omgeving- Voorspelbaarheid Uitvoering- Doelmatig kostenniveau

Belangen Markt:- Voorspelbaarheid Uitvoering- Gezonde marges

MOOI PROJECT!!
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Freakonomics
Stellingen:
• “One of the most powerful laws of 

the universe is the law of 
unintended consequences.”

• “Morality is what people should do. 
Economics is what people do.”

• Les:
Het is essentieel om opportunistisch
gedrag te vermijden. Dit is vooral van 
belang bij relaties die complex, 
risicovol en strategisch van aard zijn.

Bronnen: University of Chicago News Office; University of Tennessee

Aanbestedingsproces
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Overzicht indeling tafels RONDE 1
Deelnemers Tafel 1Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling 

Deelnemers Tafel 2Opzet  contract Deelnemers Tafel 3Benodigde input targetprijs
Deelnemers Tafel 4Prijsvorming en prikkels

Tom Melis (ronde 1) Martien Berk (ronde 1) Rik Beekx (ronde 1) Erwin Korporaal (ronde 1)
Jan Put (ronde 1) Marjolein van Wijngaarden (ronde 1) Paul Vogelaar (ronde 1) Bart Hooiveld (ronde 1)

Ab de Jong (ronde 1) Jauk Stroo (ronde 1) Willem van Boekel (ronde 1) Ronald van Dongen (ronde 1)
Jana Steenbergen (ronde 1) Olle de Geest (ronde 1) Jeroen van der Klooster (ronde 1) Dick van den Heuvel (ronde 1)
Redmer Leegstra (ronde 1) Jan van Dijk (ronde 1) Toine Tillemans (ronde 1) Mark van der Meer (ronde 1)

Valerie Alliet (ronde 1) Daan van der Wiel (ronde 1) Ernst Oosterveld (ronde 1) Harry Mols (ronde 1)
Richard Rijkers (ronde 1) Tim Pallandt (ronde 1) Marcel Bastiaansen (ronde 1)

Hendrik-Jan Punt (ronde 1)

Rama Jagerman (1 en 2) Siebrand Bootsma (1 en 2) Maurits van Dijk (1 en 2) Aart van Ommen (1 en 2)
Jim van der Geer (1 en 2) Wiebe Witteveen (1 en 2) Joost Frakking (1 en 2) Joosje Bachman (1 en 2)

Overzicht indeling tafels RONDE 2
Deelnemers Tafel 1Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling 

Deelnemers Tafel 2Opzet  contract Deelnemers Tafel 3Benodigde input targetprijs
Deelnemers Tafel 4Prijsvorming en prikkels

Rik Beekx (ronde 2) Tom Melis (ronde 2) Ab de Jong (ronde 2) Paul Vogelaar (ronde 2)
Martien Berk (ronde 2) Erwin Korporaal (ronde 2) Ronald van Dongen (ronde 2) Willem van Boekel (ronde 2)

Jeroen van der Klooster (ronde 2) Bart Hooiveld (ronde 2) Mark van der Meer (ronde 2) Marjolein van Wijngaarden (ronde 2)
Jauk Stroo (ronde 2) Jan Put (ronde 2) Harry Mols (ronde 2) Jana Steenbergen (ronde 2)

Olle de Geest (ronde 2) Redmer Leegstra (ronde 2) Richard Rijkers (ronde 2) Toine Tillemans (ronde 2)
Jan van Dijk (ronde 2) Dick van den Heuvel (ronde 2) Ernst Oosterveld (ronde 2)

Hendrik-Jan Punt (ronde 2) Valerie Alliet (ronde 2) Tim Pallandt (ronde 2)
Marcel Bastiaanssen (ronde 2) Daan van der Wiel (ronde 2)

Rama Jagerman (1 en 2) Siebrand Bootsma (1 en 2) Maurits van Dijk (1 en 2) Aart van Ommen (1 en 2)
Jim van der Geer (1 en 2) Wiebe Witteveen (1 en 2) Joost Frakking (1 en 2) Joosje Bachman (1 en 2)
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Afronding
• Vervolgproces en planning

• Dank voor de komst; aanwezigen en Taskforce

• Einde formeel gedeelte

• Broodje en wandeling op de dijk
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Toelichting advisering 
marktbenaderingsstrategie 

Versterking IJsseldijk Zwolle-Olst

24 mei 2019

Jelke Jan de With

22

Inhoud

o Inleiding Taskforce Deltatechnologie

o Adviezen en innovaties

o Advies TFDT Versterking IJsseldijk 

Zwolle-Olst

1

2
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Nederland is met mensenhanden gemaakt

De rol van de waterschappen is vanaf de 
middeleeuwen belangrijk. Wetgeving, waarbij 
de Rijksoverheid de regie voert, ontstond pas 
na (bijna) rampen.

Bepalende mijlpalen zijn: 
o VOC polders

Beemster en Schermer
o Haarlemmermeer
o Zuiderzeewerken
o Flevopolders
o Deltawerken
o Ruimte voor de Rivier
o HWBP
o Deltaprogramma

44

Mission Statement Taskforce Deltatechnologie

TFDT zorgt voor toegang tot de kennis en expertise van het bedrijfsleven met de focus op 
projecten. TFDT wil met haar inzet een bijdrage leveren aan het vertrouwen tussen 
opdrachtgever(s) en het bedrijfsleven en het beperken van de maatschappelijke kosten 
door in te zetten op een kosteneffectief aanbestedingstraject, beperking van overhead, 
waarde-creatie en ruimte voor innovatie. 

Dit doet TFDT door in te zetten op een vroegtijdige marktbenadering waarbij de markt 
ruimte krijgt tot maximale doelrealisatie. De voorwaarde voor succes is een goede 
functionele uitvraag en expertise bij zowel opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit 
betekent maatwerk per project.

Focus op concrete projecten is essentieel om de noodzakelijke veranderingen (sneller, 
beter en goedkoper) te bewerkstellingen. TFDT zal in samenwerking met 
overheidsopdrachtgevers per project een advies opstellen. 

3

4
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Aanpak TFDT

Focus TFDT op:

1. Projecten beter, sneller en goedkoper
2. Innovaties in projecten mogelijk maken
3. Duurzaamheid: dit verandert de randvoorwaarden!

TFDT maakt gebruik van hun ervaring en expertise van de 
gehele branche en staat open voor hun ideeën. 

66

Adviezen en innovaties

IJsseldelta

Marker Wadden

Waddenzeedijk

Stadsdijken Zwolle

Gorinchem-Waardenburg

Houtribdijk

Markermeerdijken

Delfzijl-Eemshaven

IJsseldijk Gouda

Zwolle Mastenbroek

HWBP opgave
WS Limburg

Marken

Twentekanaal

Kunstwerken HHNK

Regionale keringen 
West Brabant

KIJK

POV Piping

Multiwaterwerk
HWBP, nHWBP

Ontwerpinstrumentarium
ENW, POV’s

WDOD marktvisie

Succesfactoren:
1. Duidelijke rollen van partijen
2. Investeren in Vertrouwen
3. Ieder project verdient een “Duidelijk gezicht” 
4. Bouwen aan vakmanschap
5. Sturen op capaciteit

Wat kan beter:
1. Helderheid opgaven
2. Goede voorbeelden
3. Afwijken van HWBP/ MIRT
4. Benadering vanuit systeem
5. Transactiekosten

Wat gaat goed:
1. Basisgegevens
2. Nieuwe contractvormen
3. Vervlechtingsprocedures
4. Openheid gouden driehoek
5. Versnelling

Oosterschelde 
kering

56%

19%

25%

Type Innovatie

Proces

Sociaal

Product

POV Waddenzee

37%

25%

22%

16%

Type Advies

Marktbenadering

Technisch advies

Kennisdeling

Marktvisie

TFDT ontsluit kennis en expertise van bedrijfsleven, overheid 
(OG) en kennisinstellingen, met de focus op projecten

Sterke Lekdijk

Drontermeerdijk

5

6
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Contracten veranderen

88

Taskforce Deltatechnologie zorgt in de Gouden Driehoek voor toegang tot de 
kennis en expertise van het bedrijfsleven met de focus op projecten

‘Taskforce 10 voor innovatie’
Toon lef, durf en trots!
1. Stabiel basispakket
2. Goede functionele uitvraag 

met heldere doelformulering
3. Goede risicoverdeling
4. Focus – hou het simpel!
5. Urgentie
6. Investeren in mensen
7. Investeren in kennis
8. Verbinding tussen partijen
9. Heldere rollen
10.Experimenteerruimte

Doel 
• Kostenbesparing
• Snelheidswinst
• Maatschappelijke 

meerwaarde

Goede voorbeelden
• Marker Wadden
• Gorinchem-Waardenburg
• Markermeerdijken
• Kampereilanden

7

8
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Uitdaging: Een sterke IJsseldijk in een uniek landschap

1010

Terugblik advisering TFDT

Mei 2016 – TFDT adviseert WDOD over samenwerken met het bedrijfsleven 

November 2017 – TFDT geeft o.v.v. WDOD een review op de marktbenadering 
Stadsdijken Zwolle. TFDT ondersteunt het toepassen van een ontwerpalliantie met de 
volgende randvoorwaarden: 

o (financiële) Risico’s beperken en voorspelbaarheid maximaliseren;

o Kwalitatieve hoogwaardige organisatie van het waterschap  (leren en groeien);

o Marktpartij vanaf het begin in contact met de omgeving en de afdeling beheer.

9

10
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Advies TFDT Versterking IJsseldijk Zwolle-Olst

TFDT waardeert de 4 Leidende Principes en de ambitie van WDOD
o LP 4: ‘tbv risicominimalisatie en maximaliseren voorspelbaarheid zoeken naar een 

samenwerkingsvorm met en betrokkenheid van de markt ’

Het aspect prijsvorming is van belang voor het WS. TFDT is bezorgd over het voorstel 
van de targetprijs (risico voor een vechtcontract). Wij adviseren:

o Een prijzenboek;
o Vaststellen prijs na gunning en nadat het ontwerpproces is doorlopen;
o Het samenwerkingsfonds in het leven roepen na keuze uitvoerend consortium;
o Verlichten zwaarte 1e dialoogfase en beperken aantal gevraagde documenten;
o Zo snel mogelijk komen tot 1 ‘preferred partner’. 

1212

Slimmer, beter en sterker
Vakmanschap boven proces
We moeten ons richten op het DOEN

Dus:

minder praten, meer doen

met de focus op projecten! 

In het probleem ligt de oplossing

Albert Einstein 

11

12
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@tfdt_nl
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Inleiding  
 
Op vrijdagochtend 24 mei jl. heeft de marktinformatiedag over de versterking IJsseldijk Zwolle-Olst 
plaatsgevonden. De bijeenkomst vond plaats in Uitspanning het Engelse Werk in Zwolle, van 8.30-12.30u. 
Het programma voor de ochtend zag er als volgt uit: 
 
08.30 uur Welkom door David van Raalten, Directeur Waterveiligheid WDOD 

Plenaire presentaties project Versterking IJsseldijk (Projectteam Zwolle Olst en TFDT) 
09.15 uur Centrale vragen verder uitdiepen in groepjes in 2 rondes 
11.15 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting 
11.30 uur Walking Lunch met wandeling naar het Katerveercomplex 
12.30 uur Afsluiting 
 
De directeur waterveiligheid trapt af met het onderstrepen van het belang van het gesprek tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemers. Daarnaast wordt het belang onderstreept van een contract dat is 
toegesneden op de karakteristieken van het betreffende project. Daarbij gelden eerdere contractvormen niet 
als blauwdruk, maar wordt wel gekeken hoe ze veel als mogelijk kan worden aangesloten.  
 
De volgende vier vragen stonden centraal aan de verschillende tafels. In 2 ronden is de deelnemers de 
mogelijkheid geboden om het gesprek daarover te voeren: 
 
1. Wat is de meest efficiënte en effectieve taak- en verantwoordelijkheidsverdeling in de planuitwerking? 
2. Hoe kunnen we het beste een samenwerkingsgericht contract vormgeven?  
3. Wat is er nodig om samen tot een goede targetprijs te komen?  
4. Wat is, gezien de nog te verwachten ontwikkelingen in de planuitwerking en de ambities, de beste 

oplossing voor de prijsvorming plus prikkels (incentives) in planuitwerking en realisatie?  
 
In de volgende hoofdstukken wordt per vraag de opbrengst van de 2 ronden weergegeven.  
Projectteam Zwolle Olst kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst waarin op een open manier over belangen en 
vraagstukken is gesproken.   
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Tafel 1: Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling in de 
planuitwerking 

 
Vanuit twee rondes is de volgende feedback opgehaald: 
 
Huidige inkleuring WBS 
De initiële taak- en verantwoordelijkheidsverdeling voelt, omdat deze al helemaal is ingekleurd, als reeds vast 
te staan. Marktpartijen verzoeken om met een nog niet ingekleurde versie de dialooggesprekken aan te gaan. 
Als het gaat om “best for project” dan wil je gezamenlijk de sterke-zwakke punten bepalen van beide 
organisaties, om daarmee de beste teaminvulling te bewerkstelligen. 
Verzoek daarom aan het Waterschap om zich kwetsbaar op te stellen en van werkpakketten aan te geven hoe 
onze expertise hierin is. Tevens het verzoek om tijdens de dialoogronder duidelijk te maken of/welke 
werkpakketten al definitief een bepaalde verantwoordelijke/uitvoering hebben. 
 
Spelregels, belangen en doelstellingen 
Tip is om in de dialoogfase, of i.i.g. vooraf, samen spelregels op te stellen in “hoe gaan we met elkaar om”. 
Wees, vanuit alle partijen, transparant in zowel project- als organisatie belangen. Met deze basis kan 
vervolgens gezamenlijk de projectdoelstellingen bepaald worden, wat essentieel is om als marktpartij je 
hieraan te committeren.  
Een wens is om zo vroeg mogelijk inzicht te krijgen in de risico’s van zowel Planuitwerking als Realisatie. 
 
Verantwoordelijkheid i.r.t. mandatering 
De vraag speelt hoe het zit met de relatie tussen verantwoordelijkheid en mandatering. Als opdrachtnemer 
verantwoordelijk is voor een werkpakket, maar (een onderdeel van) het waterschap heeft mandaat over dit 
besluit, dan ontstaat een onwenselijke situatie. Verantwoordelijkheid hoort hand in hand te gaan met 
zeggenschap. Geef partij die risico’s draagt in de Realisatie hierover al zeggenschap gedurende de 
Planuitwerking. 
Een algemene wens is om wel een taakverantwoordelijkheid af te spreken, maar gezamenlijk 
eindverantwoordelijkheid te behouden. 
 
Gezamenlijk verantwoordelijk 
Wees gezamenlijk verantwoordelijk voor balans en niveau van producten in een fase. Hoe bepalen we wanneer 
goed, goed genoeg is? (80/20-regel) 
 
Sturing / governance / besluitvormingsproces 
Algemene vraag: Waarom is er niet een gecombineerd IPM-team? Als van een discipline de 
verantwoordelijkheid (qua zwaartepunt) bij de opdrachtnemer ligt, waarom zit er dan niet een rolhouder van 
opdrachtnemer in het IPM-team (zie ook Tafel 2).  
 
De wens is dat de governance helder is en dat er vooraf is afgesproken hoe gezamenlijk geëscaleerd wordt.  
 
Overige opmerkingen en suggesties 

 Met goede prijsprikkels, is de invulling van de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling volgend en van 
ondergeschikt belang. 

 De verantwoordelijkheid van KES-proces staat bij ON, staat dat daar goed?  

 Wees gezamenlijk verantwoordelijk voor subsidieaanvraag PU-fase. Regel een tijdelijk krediet bij 
HWBP en vraag het definitieve krediet later aan, nadat partijen de raming gezamenlijk hebben 
opgesteld. 

 Binnen techniek, ontbreekt het werkpakket “Integraliteit / verbinding met beheer”? Als we 3 jaar 

bouwen en 47 jaar beheren, dan is goede aansluiting met beheer essentieel. 

 Verzoek tot aanpassing kleuren taak- en verantwoordelijkheidsverdeling, ON=rood draagt niet bij aan 

het “WIJ - gevoel”.   

 



 
 

 
Terugkoppeling marktinformatiebijeenkomst 
HWBP Project Zwolle-Olst  Pagina 4 van 6  
 

Tafel 2: Opzet contract 
 
 
Vanuit twee rondes is de volgende feedback opgehaald: 
 
Voorgestelde projectorganisatie is te ingewikkeld 

De voorgestelde bezetting met 2 IPM-teams is in de ogen van de markt te ingewikkeld. De markt is voorstander 

van één IPM-model, waarbij de rolhouders door de twee moederorganisaties worden ingevuld op basis van 

expertise en het zwaartepunt van de verantwoordelijkheid. Quotes: “governance alliantie is net zo ingewikkeld 

als het huidige voorstel” en “vorm is niet relevant”. Maak een heldere lijst met taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden (noot: dit was de bedoeling van tafel 1). 

Verbinding met de waterschapsorganisatie 

“Afstand projectorganisatie tot de waterschapsorganisatie geeft ook kracht”. Maak vooraf duidelijk wie er in 

het opdrachtgeversteam zitten en over welke expertise het opdrachtgeversteam beschikt. Werken in duo’s 

vraag om een match/complementariteit tussen deze twee personen. Zorg dat de achterban van het 

waterschap (“de 2e schil om het projectteam”) goed geborgd is; ook in de realisatiefase. 

Samenwerking in de aanbesteding 

Een aantal personen heeft een voorkeur om het opdrachtgeversteam zelf te laten oordelen over het beoogd 

opdrachtnemersteam (zoals bij Pannerdensch Kanaal). Dit in plaats van een oordeel in een teamassessment 

van onafhankelijke assessoren. Ook is door deelnemers geopperd om een mix te maken tussen het oordeel van 

een onafhankelijke assessor en het opdrachtgeversteam. Neem bij een assessment ook het vakmanschap van 

de sleutelfunctionarissen mee. Koppel de assessment aan de samenwerkingsvisie van het contract. 

Spanning samenwerking en UAV-GC 

De contractvorm UAV-GC geeft een veronderstelde zekerheid. Door de risico’s die in de UAV-GC nog bij 

opdrachtgever liggen, kan de UAV-GC ook tegen je werken (mogelijk perverse prikkel). Er zit in de ogen van de 

marktpartijen een spanning tussen het samenwerkingsfonds en de UAV-GC gedachte.  

Overige opmerkingen en suggesties 

 Gebruik de management drives na aanbesteding om de complementariteit van de teams te borgen 

 Zorg voor steun van het Bestuur van het Waterschap voor het projectteam 

 Organiseer een prikkel die te veel onderzoek/ te hoge kosten planuitwerking voorkomt 

 Trechtering op basis van 1 visiedocument gericht op doelstellingen, leidende principes, 

mensen/organisatie en prijszekerheid 

 Organiseer een gezamenlijk inkooptraject om prijszekerheid te creëren. 

 “Het gaat om rendement en niet omzet”.  Laat het rendement toenemen als er kosten worden bespaard. 
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Tafel 3: target prijs en referentie-ontwerp 
 
 
Vanuit twee rondes is de volgende feedback opgehaald: 
 

Prijsmodel 

Er was bij de marktpartijen verwarring over de term ‘target-prijs’ en ‘referentie-ontwerp’. De indruk is ontstaan 

dat het om een doelprijs gaat waar naartoe gewerkt moet worden. Dit terwijl de targetprijs een richtprijs is om 

te kunnen verrekenen (volgens een bepaalde verdeelsleutel). Met betrekking tot de selectieprincipes ziet de 

markt de volgende punten: 

1. Maak kosten minder belangrijk (dan 60-40) of de beoordeling voor kwaliteit echt onderscheidend 

2. Beperk de inspanning in de inschrijffase, door bijvoorbeeld een kleiner deel te beprijzen in 

combinatie met eenheidsprijzen daarnaast. Zorg daar wel voor uitgangspunten: t.a.v. 

vergunbaarheid, bouwstenen, betreden percelen, tijdelijke overslaglocaties etc. 

3. Houd het simpel, raak wel alle belangrijke onderdelen (kostendragers) maar maak onzekere 

delen geen onderdeel van het referentie-ontwerp. 

4. Suggestie, verder uitwerken voor je op prijs gaat gunnen of op prijs gaat concurreren (einde PU, 

tussenvorm). Hiermee wel concurrentie op prijs bij inschrijving, maar de target-prijs beter 

onderbouwd en betere dialoog over de het mechanisme voor wijzigingen t.o.v. die target-prijs. 

Dit voorkomt dat de concurrentie op prijs bij de aanbesteding de referentie voor de eindprijs 

vervuilt. 

5. Wees transparant over zoveel mogelijk achtergrondinformatie, laat zien wat je al wel weet. 

 

Tijdens de PU 

1. Zorg voor een prikkel binnen PU voor optimalisaties. PU als targetprijs nog niet goed doordacht. 

Vraag is of het gaat werken, je wilt dat ver genoeg uitgewerkt wordt én dat de wijzigingen in 

ontwerpkaders afdoende worden verwerkt áls dat doelmatig is. 

2. Afvoer grond versus hoger en breder (vraag 3). Zorg in de planuitwerking voor een prikkel (nu 

nog buiten concurreren op prijs) die er voor zorgt gesteld te staan alsof het een optimalisatie is 

(zie vorige punt). 

 

Fasering als onderdeel van concurrentie op prijs 

1. Bouw en verkeersfasering wat is er nodig: in ieder geval ecologisch onderzoek en overige 

conditionering voor een gebied dat veel groter dan de dijk zelf (voor bv toevoer per schip). 

2. Doe een fictieve case voor de fasering, of zorg dat dit buiten concurrentie op prijs blijft. 
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Tafel 4: Prijsvorming en prikkels 
 
Vanuit twee rondes is de volgende feedback opgehaald: 
 
Samenwerkingsfonds, hoogte en mandaat 
Het samenwerkingsfonds over twee fasen heen werpt de nodige vragen op over wie de hoogte van het fonds 
bepaalt, wie er over beslist. Gezien de onzekerheden die er nog zijn in het VKA is het de vraag of het fonds gaat 
functioneren zoals gewenst. Suggesties voor en opmerkingen over het samenwerkingsfonds: 

 In de PU niet op basis van een absoluut bedrag, maar samen doelstellingen formuleren (of KPI’s) en daar 
een incentive aan koppelen. Op deze manier kunnen de belangen van WDOD en marktpartij ook goed 
worden uitgelijnd, bijvoorbeeld op omgevingshinder en bereikbaarheid. 

 Samenwerkingsfonds (zoals beschreven in het marktinformatiedocument) sec voor de Realisatie inrichten; 
op basis van de uitkomsten van de PU, als er meer bekend is. 

 Als je het samenwerkingsfonds wel hanteert zoals in het marktinformatiedocument beschreven, dan het 
fonds bepalen ná voorlopige gunning en voor definitieve gunning, als in een onderhandelingsfase. 

 Aansturing van het fonds moet gelijkwaardig zijn, dus beide partijen hebben in gelijke mate zeggenschap 
over het fonds. 

 Wat is het mandaat van het projectteam in relatie tot optimalisaties? Hoe werkt dat in relatie tot de 
(potentiele) omvang van het samenwerkingsfonds? 

 De incentive moet niet te hoog zijn, 50/50 is te hoog; dit leidt uiteindelijk ook niet tot een maatschappelijk 
verantwoord kostenniveau. 

 Voor de markt exogene gebeurtenissen (niet te beïnvloeden door de marktpartij) uit het fonds laten. 
 
Toelichting termen ‘target-prijs’ en ‘referentie-ontwerp’ 
Er was bij de marktpartijen verwarring over de term ‘target-prijs’ en ‘referentie-ontwerp’. De indruk is ontstaan 
dat het om een doelprijs gaat waar naartoe gewerkt moet worden. Gezien de onzekerheden die er nog bestaan 
in het ontwerp (zie hoofdstuk 5 van het marktinformatiedocument) en gezien het feit dat een 
samenwerkingsfonds/alliantiefonds beperkt eenduidig te definiëren is zouden de verkeerde prikkels kunnen 
ontstaan, waarbij het doel van maatschappelijk te verantwoorden kostenniveau niet wordt bereikt. 
Ook bestaat het beeld van een grote inspanning in de aanbesteding, waarbij vraagtekens worden gezet bij de 
realiteitswaarde van wat wordt aangeboden.  
 
Suggesties tijdens marktinformatiedag voor het meewegen van prijs in de aanbesteding  

 Werk met “unit rates” of eenheidsprijzen; laat in plaats van de targetprijs de prijs voor een aantal 
representatieve doorsneden meewegen in de aanbesteding. De prijs die je meeweegt in de aanbesteding 
zou je deels (20%) op transparantie kunnen beoordelen en deels (20%) op absolute prijs (noot: het 
vermoeden bestaat dat deze opmerking is gemaakt onder de aanname dat er sprake is in het beschreven 
model van een forse ontwerpinspanning in de aanbesteding; dit is echter niet het geval). 

 De prijscomponent in de aanbesteding sec beoordelen op transparantie, herleidbaarheid als zijnde een 
kwalitatief criterium. 

 Doelmatigheid in de planuitwerking zou kunnen worden behaald door concurrentie op uurtarieven. 
 
Overige opmerkingen en suggesties 

 Het belang van het wegen van prijs in de aanbesteding wordt door de markt niet direct onderkend.  

 Als opdrachtgever rekening houden met extra denkkracht in de PU-fase.  
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Verslag verdieping marktinformatie Versterking IJsseldijk Zwolle-Olst 12 juni 2019 
 
Aanwezigen: 
Maurits van Dijk – Technisch manager WDOD 
Aart van Ommen – Contractmanager WDOD 
Wiebe Witteveen – Inkoopmanager WDOD 
 
Bas Harmsen – Arcadis 
Mark van der Meer – Dura Vermeer 
Bart Hooiveld – Boskalis 
Dick van den Heuvel – Heijmans 
Tom Melis – Van Oord 
 
Jelke Jan de With – onafhankelijk adviseur Taskforce Deltatechnologie 
 
Inleiding 
Dit overleg heeft plaatsgevonden na aanleiding van de marktinformatiedag 24 mei jl. Marktpartijen zijn toen 
uitgenodigd om aan te geven of zij bij het verdiepend gesprek aanwezig wilden zijn. De personen/partijen die 
dit hebben aangegeven zijn uitgenodigd voor het verdiepend gesprek op 12 juni jl. 
Van het verdiepend overleg op 12 juni is voorliggend verslag gemaakt dat als bijlage wordt toegevoegd aan het 
verslag van 24 mei jl. 
 
Agenda 
1. Bedoeling van het project/waterschap 
2. Korte terugblik bijeenkomst 24 mei 
3. Discussie over: 

o Prijsvorming realisatie in aanbesteding en contract 
o Prijsvorming planuitwerking in aanbesteding en contract 
o Gelijkrichten belangen WDOD en markt door prikkels (koppelen rendement aan halen 

doelstellingen) 
o Teamassessment  
o Innovatie 
o Toepassing UAV-GC 

 
Doel van bijeenkomst  
1. Helder inzicht in wederzijdse belangen c.q. bedoelingen 
2. Verdieping discussie over contract en aanbesteding 
3. Richting voor een voor beide partijen acceptabel contract en acceptabele aanbesteding 
 
Bedoeling van het project (agendapunt 1) 
 
Invulling geven aan de belangrijkste Leidende Principes voor WDOD 

• Voorspelbaarheid van de Realisatie 
• Doelmatig en maatschappelijk verantwoord project  
• In evenwicht met de omgeving (participatie) 
• Eerlijk geld voor eerlijk werk 

 
Dit betekent o.a. 

• Samen met de markt gesteld komen te staan voor de Realisatie 
• Transparantie over risico’s in de uitvoering – beprijzing, onderzoeken 
• Realistisch rendement voor marktpartijen 
• Doelmatige en zakelijke prikkel in de Planuitwerking om het goede te doen: evenwicht in prijs-

kwaliteit 
 
Daarnaast willen marktpartijen de mogelijkheid om in de gunningscriteria zichzelf te onderscheiden. 
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Initiële vertaling bedoeling Waterschap DOD 
 

• Kwaliteit én prijs meewegen in aanbesteding 
• Targetprijs realisatie o.b.v. door WDOD voorgeschreven hoeveelhedenstaat en Vraagspecificatie 

proces plus door ON bepaalde fasering  
• Samenwerkings-/alliantiefonds voor risico’s en optimalisaties 
• Maatwerklocaties als “stelpost” in fonds 
• Werkelijke prijs realisatie verrekenen met fonds 
• Prijs planuitwerking onderdeel fonds 
• Werkelijke prijs planuitwerking verrekenen met fonds 

 
Vertaling bedoeling naar prijsvorming 
 
De complexiteit van een project is van invloed op de prijsvorming. In de onderstaande figuur is dit grafisch 
weergegeven. Simpel gesteld: hoe meer complexiteit een project heeft, hoe minder vast de prijsvorming 
tijdens de aanbesteding kan zijn (TAB=Taakstellend AlliantieBudget ofwel targetprijs). De complexiteit van het 
project wordt onder meer bepaald door: de mate van uniciteit van het project (uniek concept of bekend 
concept), de mate van complexiteit van de omgeving, de mate waarin bekende technologie of onbewezen 
technieken of processen worden toegepast, de uitdagingen tijdens de realisatie en de mate waarin de risico’s 
vooraf kunnen worden ingeschat en gekwantificeerd worden.  

 
Figuur: 1 relatie tussen mate van complexiteit en gunningsmethodiek. Bron: M. Klijn, Prijsvorming bij 
alliantiecontracten. 
 
De analyse van dit project is dat het project niet eenvoudig is, maar ook niet heel complex. Daarmee zit het 
project in het middengebied, waarbij het voor de hand liggen is op te gunnen op basis van een “globale” 
targetprijs.  
 
Hoofdpunten 24 mei (agendapunt 2) 
 

• Sentiment: Waarom geen Stadsdijken 2? 
• Targetprijs: werking onvoldoende duidelijk geworden 
• Haalbaarheid targetprijs (op basis van hoeveelhedenstaat) wordt betwist 
• Dubbele IPM-teams: geen efficiënte sturing 
• Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling: lijkt een uitgemaakte zaak, hoeveel ruimte is er nog en 

waar? 
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Suggesties tijdens de marktinformatiedag 
 

• Samenwerkingsbudget pas later instellen  
• Gelijkgerichte belangen in PU door definiëren van KPI’s waar een fee tegenover staat 
• Prijs meewegen in de aanbesteding door x-aantal representatieve doorsneden te laten beprijzen 
• Prijs als kwalitatief beoordelingscriterium: transparantie en diepgang prijsopbouw 
• Snel komen tot 1 partij en daarmee onderhandeling voeren 

 
Discussie (agendapunt 3) 
 
Tijdens de discussie zijn de volgende suggesties gedaan: 

 Gebruik eenheidsprijzen voor maatgevende doorsnedes. 70 tot 80% is regulier werk; laat deze 
activiteiten meewegen in de gunningsprijs. Gebruik ‘ blokprijzen’ waarin representatieve 
delen/‘vakken’ worden beprijsd. Hiermee ontstaat een onderliggend prijzenboek dat als input dient om 
te komen tot een targetprijs voor het werk. 

 Selectie op prijs op relatief zekere onderdelen/secties, dan opdracht voor loop 1  

 Eind loop 1 taakstellend budget o.b.v. prijs uit aanbesteding en ontwerp loop 1. 

 Doorloop parallel aan ontwerploop 1 een concretiseringsfase, waarin de governance, de targetprijs en 
de contractuele prikkels voor het vervolg worden onderhandeld. 

 Haal de leveranties (bv. staal en klei) uit de eenheidsprijzen. Inkoopmoment voor leveranties en 
vaststellen budget moeten dicht op elkaar zitten 

 Bevraag de markt op het commercieel raamwerk, slimmere manieren voor de technische oplossing (bv. 
innovaties); dat laatste als onderdeel van het optimalisatiedossier in de inschrijving – markt kan zich 
onderscheiden op oplossing en procesverslimming. Daarmee daag je de markt uit om te tonen wat zij 
kan bieden om de stip op de horizon te zetten en   

 Zet zaken vast waar je dat nodig vindt, geef ruimte waar je wilt en geef expliciet aan waar je 
meerwaarde vraagt. 

 Koppel assessment/interview sleutelfunctionarissen aan een projectinhoudelijk oordeel  

 Zorg voor een stabiele aanbestedingsplanning en een vooraankondiging; 

 Hak een knoop door over de tijdsconsequenties indien de trechtering (eerste dialoog) niet nodig blijkt. 

 Samenwerkingsbudget: initieel in-out prima te definiëren door OG, evenals de vertegenwoordigde 
waarde.  

 Bepaal een cap op verlies/winst uit samenwerkingsfonds 

 UAV-GC: lijkt nog een harde knip te zijn; lokt dit geen ongewenst gedrag uit in de voorbereidende PU-
fase? Verzachtend kan zijn dat je tot UO doorontwikkelt en/of het samenwerkingsfonds dempt dit 
ongewenste effect. Kijk goed naar de risicoverdeling (bv. bodemverontreiniging en 
ontwerpverantwoordelijkheid), dit kan stapsgewijs in de Planuitwerking ontwikkelen c.q. hierover 
kunnen stapsgewijs in de PU afspraken worden gemaakt (bv. o.b.v. beschikbare onderzoeksgegevens; 
toelichting Maurits) 

 De urgentie van innovatie en hiervoor ruimte bieden is essentieel. Innovatie is alleen mogelijk door het 
tijdens de ontwerpfase vroegtijdig betrekken van de beheersorganisatie, zodat een maakbaar ontwerp 
ontstaat. Op deze wijze komen de gevolgen voor het beheer goed in beeld. 
 

 


