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DEFINITIEF versie februari 2020

Evaluatie uitgebrachte adviezen van de Taskforce Deltatechnologie tussen
2013 en februari 2020 ten behoeve van de realisatie van de versnellingen in het HWBP

Door: Jana Steenbergen en Jelke Jan de With

Voor deze evaluatie is gebruik gemaakt van de resultaten van een aantal bijeenkomsten van een
werkgroep TFDT en de evaluatie en de analyse zijn gemaakt door inbreng van alle leden van de Taskforce
Deltatechnologie.

Mission Statement TFDT

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.

Doel evaluatie

De Taskforce Deltatechnologie heeft vanuit de markt (advies en uitvoering) nu ruim 5 jaar willen bijdragen
aan  efficiëntie en procesversnelling in de Nederlandse waterbouw, met een focus op het
Hoogwaterbeschermingsprogramma. Nu eind 2019 een samenwerkingsovereenkomst althans formeel zou
eindigen, is het zinvol de ervaringen te evalueren en zo een blik te krijgen op de periode hierna.

Inventarisatie van de afgeronde adviezen

advies voor

SSRS in prestatiecontract onderhoud Twentekanalen en
IJsseldelta

mei 2013 RWS

Markerwadden, advies marktbenadering sept. 2013 Natuurmonumenten en
RWS

nHWBP, plan van aanpak nov. 2013 HWBP
Kernteam POV Waddenzeedijk aangevuld eerste advies dec. 2013 HWBP-POVW
Kernteam POV Piping nov. 2013 HWBP-POVP
Kennisinstellingen en ENW advies samenwerking feb. 2014 HWBP
HWBP innovatieve marktbenadering feb. 2014 HWBP
Multiwaterwerken feb. 2014 RWS
nHWBP innovatieve aanpak kunstwerken mei 2014 HWBP
dijkverbetering Zwolle juni 2014 WGS (nu WDOD)
adviestraject GoWa juli 2014 WSRL
verbetering regionale keringen juli 2014 WS Brabantse Delta
Houtribdijk, versnelde aanbesteding juli 2014 RWS
Markermeerdijken – versnelde aanbesteding juli 2014 HHNK
dijkverbetering Delfzijl-Eemshaven nov. 2014 WS Noorderzijlvest
nHWBP procesversnelling mrt. 2015 nHWBP + HWBP
Verbetering IJsseldijk Gouda mei 2015 HH van Rijnland
GoWa definitief dec. 2015 WSRL
Zwolle -Mastenbroek jan. 2016 WDOD
Peel- en Maasvallei jan. 2016 WPM (nu WS Limburg)
WDOD markt visie mei 2016 WDOD
Marken vervlechting sept. 2016 RWS
Dijkverbetering Twentekanaal (pilot piping) dec. 2016 WS Rijn en IJssel
Sterke Lekdijk okt.2017 HDSR
Stadsdijken Zwolle nov.2017 WDOD
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7  kunstwerken HHNK nov.2017 HHNK
KIJK dec.2017 HHSK
Waterkeringen Waterschap Limburg werkpakket 1 juni. 2018 WS Limburg
Waterkeringen Waterschap Limburg werkpakket 2 aug. 2018 WS Limburg
De “Taskforce 10 voor innovatie” Aug.2018 HWBP
Versterking Drontermeerdijk okt. 2018 WZZL
Innovatie TFDT met grenzeloos vertrouwen sept.2019 HWBP - KIA
Strategie Marktbenadering PD&C Sterke Lekdijk febr.2019 HDSR
Dijkversterking Zwolle - Olst mei 2019 WDOD
Repeterend contractmodel aanbesteding HWBP projecten okt. 2019 WSRL/HWBP

De adviezen zijn te vinden op de website http://www.taskforcedeltatechnologie.nl/adviezen/.

Wat zijn onze “ lessons learned”

Over versnelling:

· Grondhouding van alle betrokken partijen is positief ten aanzien van de realisatie van een
versnelling. Dit is ook één van de uitgangspunten van de samenwerkingsovereenkomst.

· Parallelschakeling van het adviestraject en selectie van de uitvoerende partijen met een
vroegtijdige marktbenadering levert de meeste tijdwinst op en biedt de meeste kansen voor een
goede verdeling van de risicobeheersing. Dit in plaats van een volgtijdelijke aanpak.

· Op projectbasis is het nu bijna altijd geadviseerd om te versnellen, zowel in plan- en
aanbestedingsprocedure als in de opdracht, met meerdere successen  (Marker Wadden,
Markermeerdijken, GoWa).

· Onze adviezen zijn ook diverse keren niet geheel of maar gedeeltelijk overgenomen (secundaire
keringen Zoommeer, Houtribdijk, Marken). Redenen hiervoor zijn o.a. het gebrek aan menskracht
bij de opdrachtgever en men gaat niet uit van een aanpak vanuit het systeem waardoor het
overzicht ontbreekt.

De ondervonden aandachtspunten zijn:

· Er is duidelijk beeld van de rollen binnen de HWBP projecten waar Programmadirectie HWBP
slechts faciliterend is. De programmadirectie geeft wel de beschikkingen af voor de diverse
stappen in het proces maar zou daarbij ook meer de voorwaarden kunnen bepalen.

· De TFDT adviezen passen wel in de versnellingsgedachte en wens van de opdrachtgevers, maar
soms werken interne procedures bij de beheerders tegen.

· Een cultuuromslag om sneller en beter te gaan werken is noodzakelijk. Dit om optimaal de
grenzen op te zoeken waar de Marktvisie van Waterschappen ruimte voor geeft. Het lijkt dat er
meer vrijheid en ruimte bestaat in de waterschapscultuur dan bij RWS. Waterschappen kunnen
makkelijker (sneller) bewegen, andere keuzes maken, meer ruimte voor veranderingen en eigen
initiatieven nemen.

· Goede voorbeelden zijn van belang, evenals kartrekkers en continuïteit van de bemensing binnen
de organisaties.

· Een advies om af te wijken van HWBP en/of MIRT-stappen en andere procedures dan bij
RWS/waterschappen gebruikelijk zijn, vraagt grote interne inspanning voor goedkeuring bij het
management van RWS en bestuur van de waterschappen alsook  Programmadirectie HWBP
(financier).

De eventuele belemmeringen zijn:

· Er is een algemeen capaciteitstekort en gebrek aan kennis en ervaring bij de opdrachtgevers,
zowel bij regionale (waterschappen) als centrale overheden (RWS GPO/PPO), waardoor de
versnelling belemmerd wordt. Dit komt nog versterkt naar voren bij vervlechtingstrajecten met als
voorbeeld dijkversterking Marken.

· Het ontbreken van een stabiele OI/WBI is in sommige gevallen belemmerend. De belemmering is
hier de besluitvorming bij beheerorganisaties en het kunnen omgaan met onzekerheden.

· Risico is nu nog steeds dat te veel werk in het voortraject is gedaan met de ingenieursbureaus,
waardoor maximale vervlechting niet meer mogelijk is en tussenoplossingen worden gevonden.

· Bij de aanpak volgens de uitgebrachte adviezen blijven de transactiekosten voor de
tenderprocedures nog steeds hoog. Dit vergt aandacht. Opdrachtgevers zijn zich niet voldoende
bewust en hebben onvoldoende inzicht van de kosten voor de inschrijvers in de
aanbestedingsperiode.
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Conclusies

Wat gaat goed?

· Eerste stap in aanpak: basisgegevens vanuit de OG beter op orde, verbeterde inzichten van waar we
het over hebben. Dit is nodig voor een functionele uitvraag.

· Nieuwe contractvormen/samenwerking met de markt zoals alliantie, bouwteams, etc. zijn steeds
gebruikelijker. Het ontwerp is hierdoor ook onderwerp van samenwerking. Aandacht voor risico’s en
een gezond verdienmodel voor de markt.

· Vervlechtingprocedures worden steeds vaker toegepast. Meerdere waterschappen betrekken de
uitvoerende bedrijven in de verkenning en/of planuitwerking.

· Gouden Driehoek overleg en masterclass hebben bijgedragen aan meer openheid in uitwisseling van
kennis tussen de gelederen en openheid onderling over belangen en uitdagingen in
moederorganisaties. Zo kun je elkaar helpen.

Wat kan beter?

· De HWBP-opgave moet duidelijk en helder in beeld blijven.
· Versnelling van de nu 3 - fasen van elk 2 jaar is nog onvoldoende een streven bij de waterschappen,

en wordt nog onvoldoende als uitgangspunt genomen door het programmabureau.
· De goede voorbeelden moeten vaker benut worden.
· Voor de verandering zijn trekkers nodig; zonder kartrekker geen verandering! Een omslag in de

bestuurscultuur is nodig. Het duurt nog te lang voordat de noodzaak tot versnelling in het ‘DNA’ van
organisaties terecht komt.

· Teamvorming van mensen uit verschillende organisaties/culturen, met een gezamenlijke ambitie,
doelen en proces. Prikkels om het ondernemen bevorderen, ook al in de planfase. Dit zorgt voor
urgentie om het anders te gaan doen, n.l. sneller, goedkoper, beter. De doorloopsnelheid in projecten
vergroten, van een wekelijkse cyclus elkaar bijpraten, naar een dagelijkse cyclus samen doen.

· Bij de dijkbeheerders is de LCC benadering nog niet gangbaar.
· Benadering vanuit een watersysteem vraagt acteren op een ander schaakbord dan alleen op de

projecten. Bestuurlijke- en politieke krachten gaan dan een rol spelen. Op een ander niveau acteren is
noodzakelijk om verder te komen.

· Nieuwste marktvisies van RWS en Waterschappen gebruiken als ondersteuning naar noodzakelijke
veranderingen in de systematiek van aanbesteden en opdracht uitvoeren.

· Gebruiken van het nieuwe aanpak ontwikkeld in samenwerking met waterschappen op basis van
eerdere evaluaties die leidt tot effectievere procedure met efficiënt inzet van menskracht, tijd en geld.

· Meer gebruikmaken van de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst tussen HWBP en
Topsector Water bij de start van een adviseringstraject.

Hoe nu verder?

- Toepassing van het nieuwe contractering aanpak ontwikkeld in samenwerking met waterschappen op
basis van eerdere evaluaties leidt tot effectievere procedure met efficiënt inzet van menskracht, tijd en
geld.

- Deze verandering in de markt vergt meerdere jaren, dus vasthouden en doorzetten. Jaarlijks uitbreiden
van het aantal ambassadeurs en borgen van hun continuïteit is noodzakelijk. Niet meedoen (oud
gedrag) gaat dan vanzelf opvallen.

- Is de TFDT inmiddels onderdeel van het systeem of nog steeds Pietje Bell ? TFDT duwt wel, maar wie
van het publieke huis voelt zich verantwoordelijk (boeggolf)?

- Behouden van de onafhankelijkheid van de TFTD is noodzakelijk
- Aan de juiste ‘tafels’ (blijven) deelnemen o.a.:

o Stuurgroep TFDT
o Stuurgroep HWBP; stimuleren en faciliteren parallelle aanpak plan- en realisatiefase
o Top RWS en directie en besturen waterschappen individueel

- De samenwerkingsovereenkomst HWBP en Topsector Water als uitgangspunt blijven gebruiken.


