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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.
Bij het opstarten van de eerste projecten heeft WL om reflectie gevraagd:
1. Heel en Beesel is uit Werkpakket 1 gehaald en wordt aanbesteed als E&C-contract. We
herkennen in deze aanpak ons bovengenoemde advies van juni 2018.
2. Op 26 maart is een technische toelichting afgerond over mogelijkheden om woningen op te
vijzelen in Well.
3. Op 3 april hebben wij uw voorgenomen tweefasenaanpak voor Buggenum van harte
ondersteund.
4. Op 15 mei hebben wij gereageerd op uw reflectie van de marktconsultatie Steyl-Maashoek
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Op 8 mei j.j. hebben we een introductie gehad van uw gedachten over de aanpak van Arcen/Well,
hierbij verwijzend naar de volgende openbare stukken:
1. Arcen:
• Presentatie Planstudie: https://www.youtube.com/watch?v=Gb42dNrHMpk
• Publicatie VKA: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-2476.html
2. Well:
• Presentatie Planstudie: https://www.youtube.com/watch?v=mUfCumiH5LA
• Publicatie VKA: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-2423.html
Uit uw toelichting concludeerden wij:
De geografische ligging van de twee dorpen achten het niet noodzakelijk de aanbesteding in 1
project te bundelen. In de aanpak en mogelijke oplossing zit echter wel veel synergie.
Wij ondersteunen in eerste gedachte uw aanpak deze te combineren in een tweefasenaanpak
omdat:
• Aanpak kan in een korte periode chronologisch worden aangepakt (“dakpan” aanpak)
• Dit biedt ruimte voor innovaties en optimalisaties in oplossingen
• Het maatwerk in oplossingen vraagt een gezamenlijke aanpak richting
bewoners/stakeholders
• Graag ook aandacht voor inschakelen (lokale) MKB bij grotere contracten. Bit kan ons
inziens goed worden “afgehecht” in EMVI criteria en ondersteunen wij zeker.
De aanpak van de veiligheidsopgave in een “zelfbewuste” omgeving met een mix van maatwerk
oplossingen en “standaard” oplossingen die voor Arcen en Well vergelijkbaar zijn pleiten voor een
gebundelde aanpak. We durven wel te stellen “enige noodzaak”.
Graag gaan wij hier verder met u over in gesprek.

Met vriendelijke groet,
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