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Geachte heer Gerrits, Beste Albert,

De Taskforce Deltatechnologie (hierna TFDT) heeft drie maal een advies uitgebracht over de
inzichten van uw Waterschap Limburg (hierna WL) over de marktbenadering HWBP opgaven:
1. Januari 2016: Advies marktbenadering HWBP Peel- en Maasvallei
2. Juni 2018: Advies markstrategie werkpakket 1
3. Augustus 2018: Advies markstrategie werkpakket 2
In november 2019 heeft u ons teruggekoppeld dat de verdeling van de opgave in 4 werkpakketten is
losgelaten, om de voortgang van de versterkingsopgave niet te stagneren.
De adviezen van TFDT hebben jullie waar mogelijk wel meegenomen in de aanpak van de projecten.
Op 11 maart hebben we een toelichting ontvangen op de voorgenomen aanpak van de
dijkversterking Buggenum.
Het project kent een aantal kenmerken:
• Er is meer dijklengte nodig bij de aansluiting hoge grond, waarbij de omwonenden zich
bewust moeten worden van nut en noodzaak.
• Een deel van de grondverwerving moet nog plaatsvinden in de Planfase.
• Er zitten een paar “specials” in de conditionering, onderzoeken die nog opgestart dienen te
worden en die bij voorkeur met een uitvoerende partij worden opgestart.
• Een verlegging van de harde kering en jachthaven
• Het realiseren van een kering in directe invloedsgebied van de spoorlijn.
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De voorgenomen marktbenadering van WL:
• Contracteren consortium door middel van een tweefasenaanpak:
1. Fase 1: DO uitwerken: WL is verantwoordelijk, de uitvoerende aannemer toetst de
maakbaarheid. Er wordt een DO+ uitgewerkt met risico mitigerende maatregelen
2. Fase 2: E&C contract
• WL wil Witteveen+Bos en Arcadis zoveel mogelijk in het verdere traject betrekken voor de
ingenieursdiensten.
• Voor advisering van de tweefasenaanpak is Paul van Dijk door WL ingeschakeld.
In 2019 heeft TFDT samen met Paul van Dijk een tweefasenaanpak uitgewerkt, het zogenaamde
“repeterend contractmodel”. Een verdere uitwerking van de toepassing is binnenkort te vinden op
http://www.taskforcedeltatechnologie.nl
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In de toelichting hebben we begrepen dat uw aanpak is gestoeld op de gedachte van een
tweefasenaanpak.
Wij hopen dat deze aanpak voor jullie een opmaat is naar een repeterende aanpak, waarin de markt
zich gaat herkennen als de aanpak van WL.
Graag geven we nog een aanbeveling mee voor de te houden assessments in de
aanbestedingsfase: Doe dit niet te vroeg in de aanbesteding. Sleutelfunctionarissen kunnen zo ook
in de dialoog “gemeten” worden en het wordt voor WL echt duidelijk met wie ze te maken hebben.
Een vroeg assessment is teveel een momentopname.
Er zijn al een aantal lessons learned met teamassessments in het HWBP:
• HHNK: Markermeerdijken, Aanpak 7 kunstwerken
• WDOD: Kampereilanden, Stadsdijken Zwolle, nu in tender Zwolle-Olst
• WSRL: Gorinchem-Waardenburg en Wolferen-Sprok
• NZV: Lauwersmeer-Vierhuizergat (Best Value)
• HDSR: nu in tender Sterke Lekdijken
Wij hebben er vertrouwen in dat Waterschap Limburg met de aanpak een goede invulling geeft aan
de Marktvisie en wensen u veel succes met de voorbereidingen van de aanbesteding.

Met vriendelijke groet,

Namens de Taskforce Deltatechnologie,

Gerben de Jong
Gert-Jan Meulenpas
Jauk Stroo
Ronald van Dongen

