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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 en duurzaamheid. 

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. 
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Aanleiding

Het projectteam Versterking IJsselmeerdijk heeft de Taskforce Deltatechnologie om advies gevraagd over het te 

volgen aanbestedingsproces. 

Het projectteam van Waterschap Zuiderzeeland heeft de opdracht als volgt omschreven:

Onderzoek in welke fase van het project IJsselmeerdijk het aanhaken 

van een realisatiepartner meerwaarde biedt. 
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Context: “Bescherming van een Cruciale Waterkering”

De IJsselmeerdijk is met een totale lengte van 17,6km de zwaarst 

aangevallen dijk van de Flevopolder. Dat komt door de ligging 

waarbij bij noordwesterstorm de wind over de volle lengte van het 

IJsselmeer waterstanden en golven tegen de dijk opzet. De dijk 

beschermt de hele Flevopolder, omdat sinds 2019 de Knardijk 

tussen Oostelijk en Zuidelijk Flevoland geen officiële 

compartimenteringskering meer is. 

Doordat de polder ca. 5mtr lager ligt dan het IJsselmeerpeil, leidt 

een dijkdoorbraak tot een vrijwel volledige overstroming van de 

polder, met alle gevolgen van dien. De waterkering voldoet nu niet 

aan de waterveiligheidsnorm en moet weer voldoende robuust 

gemaakt worden. 
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Context: “Programma Waterschap Zuiderzeeland”

o Beleidskader 

• Waterschap Zuiderzeeland: Borging waterveiligheid d.m.v. sobere en 

doelmatige dijkversterking. 

• Natura 2000: IJsselmeergebied is aangewezen als Natura 2000-gebied.

• Omgevingsvisie Provincie Flevoland: raakvlakken met 4 van de 7 thema’s 

Het verhaal van Flevoland, Circulaire economie, Duurzame Energie en  

Ruimte voor initiatief.

• Gem. Dronten → Natuurontwikkeling, KRW-doelstelling

• Rijkswaterstaat → Landschappelijke Inpassing, KRW-opgave, 

verondieping Ketelbrug 

• Kustvisie Gemeente Lelystad: oog voor ruimtelijke ontwikkelingen voor de 

gehele kust Lelystad

• Gem. Lelystad → Afsluiting Baai van Eesteren doortrekken N-307, 

Onderhoud cruiseschepen (rivier) van Bataviahaven naar een andere 

haven, Lelystad met het gezicht naar het water, Promenade 

ontwikkeling.
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Context: “Programma Waterschap Zuiderzeeland”

o Programmatische aanpak Duurzaamheid & Ruimtelijke Kwaliteit 

• Concreet maken van duurzaamheidsbeleid tbv sturing aan dijkversterkingsprojecten dmv intensievere 

begeleiding vanuit HWBP.

• Grootschalig grondverzet in nabijheid van project, koppeling met Vaargeul (VAL)

• Overstappen naar emissieloos, Stikstofwet / NB-vergunning

• Invulling geven aan Ambitieweb in versterking IJsselmeerdijk (Energie, Materialen, Biodiversiteit)

• Vanuit Waterschap, verhogen biodiversiteit, circulariteit (100% emissieloos / 90% herbruikbaar), 

Ecologie (zandige oplossing). 

o Kennis intern ontwikkelen

• Leren over de as van een project: projectbeheersing, informatiemanagement, participatie en    

Duurzaam GWW.

• Afstemming met beheerder en betrekken interne expertise.

• Borgen van opgedane kennis in de organisatie. 
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Proces van het advies

Startoverleg 03-11-2020

•Introductie vraagstelling en kennismaking met TFDT 

•Beeldvorming aanbestedingsproces door TFDT op basis van input Waterschap Zuiderzeeland (zie bronnen) 

Toelichting CONCEPT adviesvraag 07-12-2020 

Advies TFDT  Realisatiestrategie 21 december 2020  

Evaluatie advies Realisatiestrategie en toelichting adviesvraag

Definitief advies
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Vraagstelling Waterschap Zuiderzeeland

Onderzoek in welke fase van het project IJsselmeerdijken het aanhaken van een realisatiepartner meerwaarde biedt. Tijdens 

het eerste kennismakingsoverleg zijn onderstaande vragen aan de Taskforce gesteld (bron: zie bespreekverslag dd. 3-11-2020):

1. Wat zijn de condities en voorwaarden van het vroegtijdig betrekken van een Realisatiepartner?

2. Welke meerwaarde heeft dit voor een complexe opgave?

3. Wat is het juiste moment om voor project IJsselmeerdijk een marktpartij in het proces te betrekken? 

4. Hoe kan Waterschap Zuiderzeeland zich op de risico’s van het vroegtijdig betrekken van een realisatiepartner voorbereiden?

5. Op welke moment is het instappen van een Consortium gewenst en hoe 

ziet de driehoek Opdrachtgever – Opdrachtnemer – IR-bureau er dan uit?
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Vraag 1: Wat zijn de condities en voorwaarden van het vroegtijdig 

betrekken van een Realisatiepartner?

o Governance

• Contractuele inrichting, voorwaarden moeten passend zijn op deze vorm van samenwerking.

• Organisatorische inrichting, waarbij partners opereren obv gelijkwaardigheid.

• Bestuurlijk draagvlak.

o Er moet ruimte zijn op thema’s waarin een realisatiepartner meerwaarde kan bieden (techniek, ontwerp, duurzaamheid)

o Er moet duidelijkheid zijn waarvoor het Waterschap zelf “in the lead” blijft.

o Risico’s van zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer worden open en transparant gedeeld met elkaar. 

o Er dient een klimaat aanwezig te zijn waarbij Samenwerking gestimuleerd wordt.

• Samenwerking obv gelijkwaardigheid en complementariteit

• Open en transparante houding

• Bereid zijn om kennis te delen en elkaars kennis / netwerk te benutten

• Delen van kennis en data 
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Vraag 2: Welke meerwaarde heeft dit voor een complexe opgave?

o Risicobeheersing 

• Het vroegtijdig betrekken van een marktpartij geeft meer zekerheid in het verkrijgen van een 

passende beschikking.

• Risico’s worden meegenomen en afgeprijsd in verkennings- en planuitwerkingsfase.

• Tijdige implementatie van beheersmaatregelen.

• Geen fase overgangen, dus maximaal behoud van kennis.

o Projectbeheersing 

• Maakbaar en uitvoerbaar ontwerp, met meer zekerheid in de kostenraming.

• Betere beheersing Planning.

• Inhoudelijke onderbouwing vergunningen wordt efficiënter en effectiever.

• Iteratief ontwerpproces, beste oplossingen door bundelen van kennis bij complexe opgave.

o Vergroten meerwaarde

• Expertise uit de markt wordt optimaal benut, samen creëren we meer. 

• Innovatie & Duurzaamheid worden praktisch en haalbaar uitgewerkt.

• De aanpak sluit aan op de Marktvisie van de Waterschappen.

o Dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het doen slagen van de Projectdoelstellingen.

o Het vroegtijdig betrekken en behouden van de partners geeft inzicht in elkaars belangen en bevordert 

de samenwerking.
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Vraag 3: Wat is het juiste moment om voor project IJsselmeerdijk 

een marktpartij in het proces te betrekken? 

o Optie 1: traditionele ontwerpkeuze Dijkopgave (excl. meekoppelkansen)

• Beperkte meerwaarde vroegtijdige betrekking Martkpartij

• Meerwaarde duurzaamheid / emissieloos

• Benutten maximale kennis, waterveiligheid, materialisatie, kosten

o Optie 2: systeemoplossing Zandige Vooroever (incl. meekoppelkansen)

• Grotere meerwaarde vroegtijdige betrekking Martkpartij, door:

• Zandconcessies → planningsvraagstuk irt vergunningen 

• Inzet van kennis markt voor Integrale vraagstukken (meekoppelkansen)

• Meerwaarde duurzaamheid / emissieloos

• Benutten maximale kennis, waterveiligheid, materialisatie, kosten

Advies TFDT → Onderzoek de systeemoplossing en organiseer een haalbaarheidsstudie (met focus op de scope voor 

de maakbaarheid) voor het verkennen van een Zandige Vooroever met marktpartijen.
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Vraag 4: Hoe kan Waterschap Zuiderzeeland zich op de risico’s van 

het vroegtijdig betrekken van een realisatiepartner voorbereiden?

Vraag 4A: Wat zijn de risico’s?

o Financieel, is het financiële huis op orde?

• Financieel draagvlak bij partners tav meekoppelkansen

o Vraagt meer betrokkenheid van OG.

• Houding, gedrag en verantwoordelijkheid

o Publieke huis moet op orde zijn. 

• Bestuurlijk commitment van Waterschap en haar partners

o Ambassadeurs voor deze vorm van contracteren moeten voldoende aanwezig zijn.

Vraag 4B: Welke maatregelen kan men treffen om de risico’s te beheersen?

o Advies inwinnen bij collega Waterschappen

• WDOD → Zwolle – Olst → 2-fasen model

• Aa & Maas → Meanderende Maas → wanneer contracteren marktpartij 

o Selectiecriteria die recht doen voor een passende contractpartner. 

o Organiseer vroegtijdig een gerichte marktconsultatie, om kennis van marktpartijen te betrekken. 



13

Vraag 5: Op welk moment is het instappen van een Consortium 

gewenst en hoe ziet de driehoek OG-ON-IR-bureau er dan uit?
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2-Fasen model
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Samenvatting Advies TFDT

o Gezien de vraagstelling en de opgave heeft het toegevoegde waarde om een Realisatiepartner vroegtijdig te 

laten aansluiten. 

o Het ambitieniveau van waterschap Zuiderzeeland is hoog op thema’s als innovatie, duurzaamheid, circulariteit en 

biodiversiteit, vroegtijdig optrekken met een Realisatiepartner kan hieraan positief bijdragen.

o Het vroegtijdig laten aanhaken van een Realisatiepartner kan leiden tot het verzilveren van eventuele 

Meekoppelkansen en helpen in denkrichting voor het bijvoorbeeld realiseren van een Zandige Vooroever.

o Organiseer een beperkte Marktconsultatie, waarbij gericht Marktpartijen worden uitgedaagd om mee te denken 

over de opgave waar Waterschap Zuiderzeeland voor staat. 

o Organiseer een haalbaarheidsstudie om verder in te zoomen op een mogelijke Systeemoplossing voor een 

Zandige Vooroever. 
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Bronnen

o Plan van aanpak “Verkenningsfase Versterking IJsselmeerdijk” dd. 3 juli 2020

o Bespreekverslag Waterschap Zuiderzeeland – Taskforce dd. 3-11-2020 

o Contractmodel 2-fasen Waterschap Rivierenland
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