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Bemensing TFDT 
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Status Taskforce Deltatechnologie per juni 2015 

Deze notitie geeft een statusrapport van de Taskforce Deltatechnologie 
van het Kernteam Deltatechnologie van het bedrijfsleven per juni 2015
terugblik gegeven over de advisering in de afgelopen periode. Tevens wordt een vooruitblik 

komende periode.  

 
De bemensing van de TFDT blijft een voortdurend aandachtspunt. 
Op basis van de vooruitblik en de afhandeling van de lopende advisering is in een 
gezamenlijke vergadering van basisteam met de zogenaamde schil op 5 februari jl. de 
bemensing vastgesteld.  

Een zorgpunt mijnerzijds blijft echter de beschikbare tijd die de teamleden krijgen vanuit hun 
Hierover is regelmatig overleg met het Kernteam DT en d

update van het overzicht van de projecten inclusief bemensing is bijgevoegd. 
project is een ‘kartrekker’ benoemd. 
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Datum 

 

16 juni 2015 

Deze notitie geeft een statusrapport van de Taskforce Deltatechnologie (TFDT) aan de leden 
2015. Er wordt een 
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Rapportage 
1. De TFDT rapporteert over de stand van zaken aan het bestuur, steeds voorafgaand aan 

het Kernteamoverleg. 
2. Periodiek zal de TFDT een statusrapport opstellen t.b.v. het bestuur. Dit statusrapport 

zal ook worden gebruikt als communicatiemiddel richting de achterban. 
3. Communicatie is een belangrijk aandachtspunt. Dit statusrapport is gericht aan het 

Kernteam en wordt door de contactpersonen van de brancheorganisaties verspreid 
binnen hun achterban. De contactpersonen zijn Edwin Lokkerbol (Vereniging van 
Waterbouwers), Katheleen Poels (NLingenieurs), Harry Wisse (Bouwend Nederland, 
vakgroep Deltabouwers). 

4. Adviezen van de TFDT worden toegelicht. 
 

Communicatie 
TFDT legt periodiek verantwoording af aan het Kernteam. 
De notitie “Status Taskforce Deltatechnologie” dient als intern communicatiemiddel. 
Statusnotitie en adviezen worden verspreid binnen de achterban van de 
brancheorganisaties.  
Informatie over de TFDT is te vinden op de websites van de Topsector Water en van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (E-zine). 
 
E-zine HWBP 
Samen met de Programmadirectie HWBP is gewerkt aan een nieuwe E-zine. Deze is 
inmiddels online www.hoogwaterbescherming.nl/ezines/ 
Dit wordt ondersteund door het Programmabureau HWBP en het Ministerie van I&M.  
In de E-zine wordt ook de totstandkoming van de projecten Markermeerdijken en POV 
Piping belicht met daarbij de rol van de TFDT. 
 
Stand van zaken advisering 
 
In de statusrapportage van 10 maart 2015 is het Programma 2015 van de TFDT uitvoerig 
beschreven. De stand van zaken is beschreven en er is aangegeven waar de focus ligt. 
• Projecten beter, sneller en goedkoper  
• Innovaties bij projecten mogelijk maken  
• Nieuwe projecten ontwikkelen   
 
Kenmerken activiteiten: 
• Per project wordt in korte periode advies geleverd 
• Focus op concrete uitvoeringsprojecten 
• Precompetitie (voor aanbesteding) 
 

Samenwerking HWBP in de Gouden Driehoek 

 
Uitvoering van het Deltaprogramma (waterveiligheid) 
 
In de voorgaande statusrapportages heb ik u uitgebreid bericht over de samenwerking 
HWBP in de Gouden Driehoek voor een periode van 3 jaar. 
 
De samenwerkingsovereenkomst zal worden ondertekend door partijen tijdens een 
marktdag van het HWBP in september 2015. De titel van de marktdag is “Het Nieuwe 
Deltawerken”. 
 
Uitgangspunt en doel Marktdag HWBP: 
Het uitgangspunt is dat jaarlijks door de Programmadirectie Hoogwaterbescherming en het 
HWBP-2 een marktdag wordt georganiseerd. Het doel is om stil te staan bij de 
samenwerking in de Gouden Driehoek en de vernieuwing die hiermee georganiseerd wordt.   
Het is van belang dat deze bijeenkomst een goed inhoudelijk programma heeft waarbij de 
primaire dijkversterkingprojecten centraal staan. Het programma is breed opgezet.  Het is 
van belang dat  de positieve elementen goed in beeld worden gebracht, met name het 
advies van de Taskforce inzake de alliantie Markermeerdijken is in velerlei opzichten 
vernieuwend en moet innovatie mogelijk maken.  
 
Thema Marktdag HWBP 
Met het thema ‘Het Nieuwe Deltawerken’ wordt de focus gericht op concrete projecten. Dit is 
essentieel om draagvlak bij waterschappen te vergroten noodzakelijke veranderingen voor 
het HWBP te bewerkstelligen 
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Deze dag is gericht op het, op basis van gelijkwaardigheid, verbinden van 
opdrachtgever en opdrachtnemer en de verbetering van houding en gedrag  tussen partijen. 
De rode draad hierbij zijn de projecten welke als inspirerende voorbeelden moeten dienen. 
Het nieuwe Deltawerken vraagt om een innovatieve, uitdagende aanpak van de dag. 
 
Het Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming levert een bijdrage aan maximale 
waarde creatie en tegelijkertijd het beperken van de maatschappelijke kosten, door in te 
zetten op onderling vertrouwen en toegang tot kennis en expertise voor de HWBP-projecten, 
waarbij tevens ruimte wordt geboden voor het toepassen van kennis en innovaties en een zo 
vroeg mogelijke marktbenadering. Het samenwerkingsverband streeft naar een op kosten 
efficiency gericht programma met lerend vermogen. 
 
Doelgroep 
Het is van belang dat tijdens de marktdag de keringbeheerders, de kennisinstellingen, de 
Taskforce maar ook de brancheverenigingen zorgen dat hun leden aanwezig zijn. 
 
 

Procesversnelling HWBP 
 
De Taskforce heeft een advies uitgebracht inzake de procesversnelling bij het HWBP. 
 
Vraagstelling 
De waterschappen en het Rijk trekken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma samen op. 
Doel van deze verregaande alliantie is om de uitvoeringskracht en kennis te bundelen 
waardoor de doelmatigheid wordt vergroot. Dit betekent snellere, betere en goedkopere 
projecten door technische innovaties, proces innovaties en het delen van kennis en 
ervaringen. Opdrachtgever heeft hiertoe een kennis- en innovatiestrategie opgesteld die is 
vastgesteld d.d. 4 december 2012 en in de Innovatieagenda Rijkswaterstaat 2015-2020 d.d. 
25 november 2014. 
 
Aan de Taskforce Deltatechnologie is de vraag gesteld op welke wijze Opdrachtgever in 
samenwerking met het bedrijfsleven tot een optimaal resultaat kan komen.  
Ook is gevraagd: wat is een optimale en duidelijke rolverdeling van de partijen vanuit de 
gouden driehoek en de rol van ENW binnen HWBP-programma. 
 
Samengevat kan de vraagstelling dan ook als volgt worden geformuleerd:  
“Op welke manier kan het (nieuwe) Hoogwaterbeschermingsprogramma projecten 
beter, sneller en goedkoper realiseren?”  
 
De Taskforce heeft de procesversnelling in een presentatie verwoord (zie bijlage Werkwijze). 
 
 

Nieuwe concrete verzoeken tot advisering door TFDT 
 
De TFDT is verzocht te adviseren voor de volgende projecten: 

• Verbetering IJsseldijk Gouda (Waterschap Rijnland) 

• Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg (Waterschap Rivierenland) 
 
Daarnaast heeft het Kernteam DT de TFDT verzocht een aantal projecten op te pakken, te 
weten: 

• Afsluitdijk 

• Zuidwestelijke Delta (Brouwersdam) 

• POV’s  
 
 

Projectoverstijgende verkenningen – POV 
 
In projectoverstijgende verkenningen is ook het in beeld brengen van kennisleemten en de 
juiste kennisvragen erg belangrijk. In het verleden was het gebruikelijk dat kennisvragen, 
met als voorbeeld de sterkte van veen, in eerste instantie werden beantwoord door de 
kennisinstellingen, in tweede instantie door het adviserend bedrijfsleven, en in derde 
instantie werd het uitvoerend bedrijfsleven er mee geconfronteerd. Het streven is in de 
toekomst de kennisleemten vroegtijdig in beeld te brengen waarbij alle partijen van de 
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 Gouden Driehoek worden betrokken. En waarbij ook de uitvoerbaarheid en de 
toepassing erg belangrijk is. 
 
POV Macrostabiliteit (POVM) 
Macrostabiliteit is een van de belangrijkste faalmechanismen van de dijk. Als de belasting 
(buitenwaterstand en gewicht van de dijk) de sterkte van de ondergrond overschrijdt kan 
deze gaan afschuiven, wat kan leiden tot een doorbraak van de dijk. Met enige regelmaat 
komen in ons land nog dergelijke afschuifverschijnselen voor. Het faalmechanisme kan 
worden opgelost door het aanleggen van steunbermen of waar ruimte ontbreekt, 
grondkerende constructies als damwanden. 
 
Ook bij de 3e veiligheidstoetsing is macrostabiliteit (naast piping en hoogte) het meest 
voorkomende faalmechanisme waarop dijken zijn afgekeurd. Binnen de huidige opgave is 
voor bijna 300 kilometer waterkering macrostabiliteit het maatgevende bezwijkmechanisme, 
waarvan circa 70 kilometer urgent is. In de toekomst zal, bij toepassing van de nieuwe 
veiligheidsnormering, de dijkversterkingopgave voor macrostabiliteit nog veel groter worden 
(inschatting: totale (stabiliteits-)opgave op lange termijn gaat richting 2000 kilometer).  
 
Reeds lange tijd leeft bij de deskundigen het beeld dat het mogelijk moet zijn om de 
stabiliteitsproblematiek efficiënter op te lossen. Dit blijkt ook uit de door de 
Programmadirectie HWBP uitgevoerde kansenscans. 
Een samenhangende verkenning kan leiden tot een aanpak waarbij de werkelijke sterkte van 
een dijk beter in beeld komt.  
 
Waterschap Rivierenland is namens de waterschappen de kartrekker van de nieuwe POV 
Macrostabiliteit. De pijlers van deze POV zijn: rekenen, monitoren, nieuwe technieken en 
contracten. 
In het plan van aanpak wordt de werkwijze uitgewerkt, waarbij het uitgangspunt is dat alle 
partijen uit de Gouden Driehoek hierbij gelijktijdig worden betrokken. Deze nieuwe werkwijze 
daagt uit tot een nieuwe aanpak gericht op kennisinbreng, kennisontsluiting en het sneller 
toepassen van nieuwe kennis. 
De TFDT zorgt voor verbinding en betrokkenheid van het bedrijfsleven in de vier clusters: 

• Innovaties in versterkingstechnieken 

• Rekenmethodieken 

• Monitoring van sterkte 

• Procesverbeteringen 
 
De Clusterteams zijn samengesteld uit senior specialisten vanuit de ‘gouden driehoek’  
(overheid, kennisinstellingen, adviserend/uitvoerend bedrijfsleven). Met deze specialisten, 
die inhoudelijk ‘boven de materie staan’  kunnen we een stap zetten naar optimalisatie en 
nieuwe oplossingen voor macrostabiliteit en kan ook de ontwikkelde kennis worden 
geïmplementeerd in de adviespraktijk. 
 
Het doel van de POV Macrostabiliteit is om samen met waterkering beheerders, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen praktisch toepasbare kennis- en productinnovaties te 
realiseren in de HBWP projecten, inclusief de daarbij behorende rekentechnieken en 
procesverbeteringen, die een significante bijdrage leveren aan de ambitie van het HWBP om 
het productievolume (in km/ jaar) te verhogen en de kosten per km te reduceren zonder 
kwaliteitsverlies. 
 
POV Piping 
De projectoverstijgende verkenning Piping (POV Piping) wil innovatiekracht uit de markt 
beter benutten voor projecten waarin de piping-opgave speelt. Dit doet de POV door 3 
nieuwe aanbestedingsvormen een stap verder te brengen. De eerste stappen zijn inmiddels 
genomen: de aanbestedingsvormen zijn beschreven en er zijn voorstellen gedaan voor 
vervolgstappen. 
Meer informatie is te vinden in de E-zine HWBP zoals genoemd op pagina 2 van deze 
rapportage. 
 
In de vorige statusrapportage is in een bijlage een samenvatting van de status van de POV 
Piping weergegeven. 
 
POV Keileem 
Begin februari is er een verzoek geweest van het Waterschap Noorderzijlvest (WNZV) aan 
de Taskforce Deltatechnologie (TFDT) met betrekking tot de uitvoering van de pilot keileem 
t.b.v. de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl. 
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 Het project keileem/Eemsgeul is niet alleen een pilot voor dijkbouw, materialen, 
hergebruik grondstromen, het is namelijk een unieke samenwerking tussen 
Rijkswaterstaat, waterschap, ingenieursbureaus, uitvoerend bedrijfsleven en 
kennisinstellingen. 
 
In eerste instantie waren er onvoldoende grondgegevens beschikbaar, maar door 
gezamenlijke inspanning is er een duidelijk beeld van de samenstelling van de grond 
ontstaan.  
Een belangrijk aandachtspunt was het verzamelen van de juiste geologische gegevens en 
de vertaling daarvan naar mogelijke eigenschappen en toepasbaarheid. 
 
Door middel van het uitvoeren van de pilot worden de kennisvragen en de mogelijke 
toepassing van keileem in beeld gebracht. De pilot kan hierdoor mogelijk bijdragen aan een 
substantieel aandeel van de benodigde 1,2 miljoen m3 voor de dijkverbetering. Daarnaast 
krijgen we met de pilot ook inzicht in de overige toepassingsmogelijkheden. Zoals de 
toekomstige zeedijkversterking Waddenzee. 
 
Het uitgangspunt van de aanpak van de TFDT is dat alle partijen van de gouden driehoek 
hierbij worden betrokken. Deze nieuwe werkwijze daagt uit tot een nieuwe aanpak gericht op 
kennisinbreng, kennisontsluiting en het sneller toepassen van nieuwe kennis waarbij ook het 
bedrijfsleven vanaf het begin bij betrokken is. 
Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten: 
1. Voeg geen onzekerheden toe voor de dijk! Er is al zo veel onzeker! 
2. Primaire doel is: zo snel mogelijke realisatie van de dijk.  
3. Geen kostenverhogende omstandigheden creëren door gebruik van materiaal dat niet 

optimaal is. 
4. Uitvoerende partijen hebben ontwerpvrijheid nodig – ze gaan geen onbeheersbare 

financiële risico’s aan. 
 
Op donderdag 26 maart jl. heeft er een expertmeeting plaatsgevonden waarbij alle partijen 
van de gouden driehoek zijn betrokken. Van deze expertmeeting is een verslag gemaakt, 
wat ook is verspreid onder de leden van de brancheorganisaties waarbij een ieder de kans 
had interesse te tonen en materieel beschikbaar te stellen. 
 
De pilot keileem is in korte tijd gestart en ook de uitvoeringstijd vindt in slechts ca. 2 weken 
plaats. In de eerste week is in de uitvoering geleerd wat keileem is en hoe het zich in 
ophoging gedraagt. Om nog tijdig gelegenheid te geven het materiaal en de werkwijze van 
uitvoering waar te nemen, heeft de Taskforce Deltatechnologie via de brancheorganisaties 
een uitnodiging doen uitgaan. Voor een tweede bedrijvendag heeft het Waterschap 
Noorderzijlvest een uitnodiging doen uitgaan via Tenderned. 
 
In onze aanpak streven we naar een maximale transparantie in verslaglegging, rapportage, 
etc. Middels de notitie d.d. 30 april 2015 “Stand van zaken pilot keileem’ zijn alle betrokken 
partijen gelijkluidend geïnformeerd via de brancheorganisaties. 
Ditzelfde geldt voor de werkbezoeken (open dagen bedrijven) op 4 en 8 mei 2015. Het 
verslag dat is opgemaakt n.a.v. de werkbezoeken is ook verspreid via de 
brancheorganisaties. 
 
De uitkomst van de pilot wordt verwoord in een rapport wat op korte termijn beschikbaar 
komt. Tevens zal er van het proces om tot de pilot te komen een evaluatie plaatsvinden. 
 

Een belangrijk struikelpunt in vernieuwende processen is argwaan. Nodig is wederzijds 
vertrouwen! 

 
 

Stand van zaken lopende adviseringen 
 
Verbetering Regionale Keringen (Waterschap Brabantse Delta) 
Op 2 juli a.s. zal er een gesprek plaatsvinden met het Waterschap Brabantse Delta op welke 
wijze invulling wordt gegeven aan het advies van de TFDT. 
 
Dijkverbetering Delfzijl – Eemshaven 
Het uitgangspunt van het advies van de TFDT is het aanbestedingsspoor parallel te laten 
verlopen met de planprocedure. Dit betekent ook dat er tijdig een input moet zijn voor het 
technisch programma van eisen, waarbij ook de gevolgen van de gaswinning (aardbevingen) 
worden meegenomen. Momenteel vindt er onderzoek plaats door de kennisinstellingen naar 
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 de gevolgen van de gaswinning, welke als input dienen. De uitdaging is tot een 
snelle effectieve aanpak te komen, gezien het belang. Het advies van de TFDT 
biedt alle bouwstenen voor deze aanpak. 
De uitkomst van de pilot keileem komt ter beschikking van de geselecteerde bedrijven. 
Inmiddels heeft de selectie plaatsgevonden. 
 
 

Professionalisering 
 
De ervaring opgedaan in de afgelopen periode leert dat de professionalisering van de TFDT 
middels een backoffice en voldoende secretariële ondersteuning noodzakelijk is, waarbij ook 
de beschikbaarheid van de leden van de diverse teams noodzakelijk is.  
De adviezen van de TFDT worden over het algemeen gezien als waardevol, waarbij een 
onafhankelijke status van de TFDT behouden moet blijven. Door het Programmabureau 
HWBP wordt de verbinding van de TFDT met de kennisagenda van het ministerie I&M als 
belangrijk aandachtspunt gezien. 
De nieuwe aanpak van een vroegtijdige betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de POV 
vraagt veel inspanning. 
 
Tijd is hierbij een belangrijke factor, waarbij natuurlijk het stellen van prioriteiten noodzakelijk 
is. Dit geldt des temeer omdat wij in 2015 wat het HWBP betreft de adviezen in 
samenwerking met de kennisinstellingen zullen gaan uitbrengen. Hiervoor is een goede 
verbinding en samenspraak noodzakelijk. Dit vergt van alle partijen de nodige inspanning en 
bereidheid om daadwerkelijk in de praktijk samen te werken in de Gouden Driehoek waarbij 
het gezamenlijk mission statement het uitgangspunt moet zijn. 
 
 

Grenzen verleggen 
Ik spring er liever overheen 
 
Loesje 
 
 
 
Jelke Jan de With 
Voorzitter Taskforce Deltatechnologie 
 
 
 
Bijlagen:  
 
1. Overzicht projecten TFDT incl. bemensing 
2. Werkwijze TFDT 



Fase Periode Basisteam Schil Opmerkingen reactie OG Actielijst trekker

Samenwerkingsovereenkomst met HWBP                                   loopt Q1 JJdW, PvD, JS, MB

eindconcept gereed 

december 2015 d.d. 

eindconcept is gereed en in voorbereiding naar 

ondertekening in Q1 al dan niet vastgelegd in 

een film om te presenteren op 23 april jl;  nog 

punt f moet aangescherpt worden  

Advies project Markermeerdijken-HHNK                                      nazorg ? JJdW advies dd. 5 mei 2014 d.d. 

geen actie - Hendrike Brandenhorst  heeft de rol 

van Bert Kappe tijdelijk overgenomen - 

Advies project Houtribdijk                                                 nazorg ? JJdW advies dd. 27.5.2014 d.d. 

projectteam bij OG en ON is voor grote deel 

gewisseld en project loopt aanzienlijke vertraging 

op 

Afsluitdijk 

opstartfase/eige

n innitiatief Q2

 MB, PvD, JS, JJdW, PO, 

RdH reviewteam:

moeten we ons voor inzetten- vragen we aan HM 

om toelichting te geven. Op dit moment weet de 

team niet wat de adviesvraag zal kunnen zijn. PvD

Paul stuurt vervanger die zijn rol 

innneemt- opstart advies tav contract 

op zeer kort termijn- mogelijk 

marktgang eind Q2 2016

Advies project Getijdencentrale Brouwersdam/ 

systeem Grevelingen en Volkerak systeem 

opstartfase Q1 basisteam GdJ

reeds Q4 2013 

betrokkenheid van TFDT 

gevraagd d.d. 

met Ben Spiering gesproken - afspraak komt 

binnenkort Paul vD/JS/Nicolien

Advies project WS Groot Salland- Zwole                     opstartfase nieuwe stap Q2 basisteam MV

bijdrage workshop 26-6-

2014 d.d. 12-8-2014

 afspraak over de systeembenadering van de 

vraagstelling

Gerben maakt afspraak met Pieter Kroes om 

achter te halen wat is stand van zaken Gerben

Advies project WS Rivierenland :Gorinchem - 

Waardenburg opstartfase nieuwe stap Q1 basisteam WM

gesprek 4.6 2014 en 

3.7.2014 dd. 13-7-2014

WSR (FvdBerg) plant nieuwe afspraak daarna PvA 

TFDT omtrent aanpak 

Martien zal afspraak maken met Gert Jan 

Goelema en Martin Groenewoud Remco

opstart nav de presentatie op 20 mei 

bij overleg HWBP - twee teams 

worden gevormd- basistem bepaald 

gezamenlijk de basis

POV Waddenzee opstartfase vervolgstap Q2 ntb JvD, MV advies d.d. 14.11.2014 d.d. PO

Versterking Delfzijl- Eemshaven nazorg Q4 JJdW JvD, MV

advies d.d. 30.4.2014 En 

november 2014 d.d. 

POV Piping loopt Q1 basisteam MV, HM, JD, JvD

advies d.d. 14.11.2013 en  

19.12.2013? d.d. 

symposium geweest op 29 januari 2015

Remco met Martien zullen voor een gesprek 

gaan naar Chris om grip te krijgen op dit 

adviestraject RdH

Advies RWS MultiWaterWerk              loopt Q1 DvdW, JS, JJdW HvL ,GdJ, WM advies d.d. 27.2.2014 d.d. 

gesprek 26.08.2014  - def. Advies en oplegbrief 

met advies en presentatie 

op 15 april is vervolgafspraak voor de stip op de 

horizont DvdW/HvL

De eerste sessievan de " Grip op 

Maas"  wordt aangegrepen als " pilot" 

van de TFDT aanpak- 

Advies Volkerak Zoommeer                                                    nazorg Q1 DvdW, MB, JS, GdJ, HvL advies d.d. 19-6-2014 d.d. 

presentatie bestuur

 omt vervolg op GdJ

Advisering nHWBP voor de kunstwerken                                    nazorg Q3 DvdW, JJdW, JS HvL ,GdJ advies d.d. 21.5.2014 d.d. 

Bert van Andel van HWBP is de interne acties nav 

het advies en het gesprek nav het advies aan het 

uitzetten - nu is er geen duidelijke opvolger- 

contact met Martijn van der Pouw- TFDT vraagt 

verantwoording acties DvdW

Advies marktbenadering/versnelling HWBP           loopt Q1-Q2 MB, PvD, JS, JJdW, PO reviewteam:

adviezen d.d.1.11.2013 

PvA , 27.11 2013 

belemmeringen, 

25.2.2014 (ENW) 

26.2.2014 innovatieve 

marktbenadering, d.d. 

concept gereed - moet begin februari  afgerond 

worden

Advies mbt Programmering HWBP 2014                      opstartfase Q1

JJdW, MB, PvD, JS, RdH, 

PO, NGvK reviewteam: JvD acties mbt de marktdag 23 april JS/MB

POV Macrostabiliteit lopt Q1 RdH, JS, MB, PvD, 

HM, MV;MvdM; DvdH; 

JvD per cluster lopen afspraken JS/PvD

kleine team (MB/JS/JJdW) stellen 

eerste reactei op de concept PvA op 

Professionalisering Taskforce nazorg Q1 JJdW

Jelke jan is hier nu intensief mee bezig 

om eea vast te leggen en organiseren

Voorbereiding marktdag HWBP opstartfase Q1 JJdW, JS, PO, MB….. JS

naar verwachting in september- HHNK 

is bezig met de organisatie samen met 

de HWBP

Pilot keileem - Eemshaven- Delfzijl  opstartfase Q1 JJdW, MB, PO, JS, RdH MvdM; WM; JvD

as donderdag bepalen we de strategie. JJ gaat 

deze week met MvdM praten. MB/JS

De evaluatie van depilot zal door MB+ 

RdH en WM beschreven worden. uren 

kunnen gedeclareerd worden - 

Martien+ Jelke Jan + Paul O om de 

raming van te maken - Van den Herik 

betrekken ? -verdiepen in de 

toepassin van de keileem - onder en 

boven water - kosten van het werk? - 

aanpak met de begroting maken + 

ecologie bekijken - 

natuurontwikkeling - as done

Voorbeelden boek vervolg Q1 JJdW

Marloes heeft de eerste versie afgerond en we 

moeten deze verder brengen - aanvullen met 

cases- JJdW pakt het erst met een jouralist op JS/MB

18 heeft JJ dWspraak met de 

journalist die de huidige versie 

bewerkt daarna kunnen we erm mee 

verder 

Is nagenoeg gereed- we zullen nagean 

of er financien zijn om dit ook fysiek 

uit te geven

procesversnelling onzekerheden 

aardbevingsproblematiek en WTI, 

veenproblematiek etc) opstart Q1 JJdW/JS, RdH. MB MvdM, WM, MV op korte termijn komt er een werkmoment voor JS

deze actie is vervallem met de ENW 

activiteiten

Holwerd aan Zee opstart Q3 JJdW (opstart)

koppeling met morfologisch model 

van POV Waddenzee waar dit als 

pilot/ voorbeeld voor wordt gebruikt
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Taskforce Deltatechnologie

verbinden

vakmanschap

vertrouwen

co-creatie

2

2

Wetgeving, waarbij de Rijksoverheid de regie voert, ontstond pas na 

(bijna) rampen. Bepalende mijlpalen zijn:

Nederland is met mensenhanden gemaakt

• VOC polders 
Beemster en Schermer

• Haarlemmermeer

• Zuiderzeewerken

• Flevopolders

• Deltawerken

• Ruimte voor de Rivier

• HWBP

• Deltaprogramma
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Taskforce Deltatechnologie

Werkwijze 

Adviezen

Procesversnelling HWBP

4

Taskforce Deltatechnologie

WERKWIJZE
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Aanleiding Taskforce Deltatechnologie (TFDT)

• Topsector Water: verdubbeling toegevoegde waarde

Nederlandse watersector in 2020

• Co-creatie in de gouden driehoek: Overheid, Markt en 

Kennisinstellingen

• Substantiële investeringen in de nabije toekomst: van RWS en 

Waterschapen in Waterveiligheid, Deltaprogramma en 

Deltatechnologie

• Effectiever en efficiënter inzetten van het overheidsbudget 

• Behoefte aan bundeling kracht bedrijfsleven

• Ontsluiten van kennis en bevorderen van vertrouwen

5

Stelling:

“De Taskforce Deltatechnologie neemt een positie in die een individueel

bedrijf niet zou kunnen vervullen”. 

“Door inzet van de Taskforce Deltatechnologie zijn de marktconsultaties
niet meer nodig”.

6

TFDT: Ontstaansgeschiedenis 

6

maart 2013

• Bijeenkomst van de brancheorganisaties

• Verzoek voorzitter van de kernteam Deltatechnologie tot oprichting TFDT

mei 2013

• Toelichting PvA TFDT aan het Kernteam Deltatechnologie

• Kwartiermaker Jelke Jan de With voert gesprekken met de leden basisteam

juni 2013

• Basisteam TFDT is gevormd

• Kwartiermakerschap omgezet in voorzitterschap

• TFDT van start

1 april2014

• Achterbanbijeenkomst “Marktkansen in Deltatechnologie”

2 juli 2014

• Bijeenkomst Basisteam met schil “Met de blik op de toekomst”- professionalisering TFDT

december 
2014

• Professionalisering Taskforce

• Samenwerkingsovereenkomst HWBP, TFDT en kennisinstellingen
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Mission Statement TFDT

De TFDT zorgt voor toegang tot de kennis en expertise van het
bedrijfsleven met de focus op projecten. De 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, waardecreatie en ruimte voor innovatie.

Dit doet zij 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. De TFDT
zal in samenspel met overheidsopdrachtgevers per project een advies
opstellen.

7

8

• De TFDT valt onder de Topsector Water en 
heeft een (fulltime) onafhankelijk voorzitter.

• Aansturing door bedrijfsleven 
vertegenwoordigers in Kernteam 
Deltatechnologie. 

• Support en commitment van drie 
brancheorganisaties: 

• Dedicated basisteam van 7 personen met 
actieve inzet (2 dgn/week). 

• Extra flexibele schil die per opgave wordt 
ingezet (0,5 dag per week).

Organisatie

Ca 7 personen

SystemenSystemen
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Systemen

Basisteam

Schil
Zuid Westelijke Delta

Rivieren 

Kunstwerken

Kust

IJsselmeer/Markermeer

10

Organisatie Taskforce Deltatechnologie

Onafhankelijk voorzitter Jelke Jan de With
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Focus TFDT

• Projecten beter, sneller en goedkoper

• Innovaties bij projecten mogelijk maken

• Nieuwe projecten ontwikkelen

• Kenmerken activiteiten:

� Per project wordt in korte periode specifiek advies 

geleverd

� Focus op concrete uitvoeringsprojecten

� Pre-competitief (voor aanbesteding)

� Inbedding van de adviezen bij de ontvangende 

organisaties; nazorg door onafhankelijke voorzitter

12

Communicatie

• Voorzitter TFDT rapporteert maandelijks aan het Kernteam van het 

bedrijfsleven

• Statusnotitie en adviezen worden verspreid binnen de achterban van de 

brancheorganisaties 

• Website van Topsector Water, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, 

Vereniging van waterbouwers en Bouwend Nederland. 

• E-zine 

• Voorbeelden boek

12
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Vertegenwoordiging ENW in projecten

Kennisontwikkeling en borging

Coördinator 

ENW

Kerngroep ENW

Werkgroep 

rivieren ENW

Werkgroep 

techniek ENW

Werkgroep kust 

ENW

Werkgroep 

veiligheid ENW

Specialistenpool 

bedrijven

ENW HWBP 

Project

Rapport / product

ENW coach

Vraag voor advies

Vraag voor ondersteuning

Cyclisch 

ontwerpproces
Ondersteuning

Advies / 
toets

Kennis disseminatie / leercurve                          

14

Inzet gouden driehoek in de verkenningsfase 

Inzet van gouden driehoek en integrale behandeling van volgende aspecten in 

werksessies:

Plan/basispakket

Marktbenadering

Procedures

Organisatorisch

Innovaties

Opdrachtgever, kennisambassadeur, TFDT

Opdrachtgever, TFDT

Opdrachtgever, TFDT

Opdrachtgever, TFDT

Opdrachtgever, TFDT, kennisambassadeur

Kennis-
ambassad

eur

Programmadirec
tie HWBP

Taskforce
Δtechnolo

gie

project
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Hoe komen we tot een samenwerking die gericht is op het doel?

Van Gouden Driehoek naar Kennisbal?

markt
kennis

publiek

HWBP2 nHWBP

Programmabureau HWBP

“Het leven is zo eenvoudig, maar de 

mensen hebben het zo vreemd en 

ingewikkeld gemaakt” 

Louis Couperus

kennisbal

16

Taskforce Deltatechnologie

ADVIEZEN
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Deltaprogramma en TFDT Systeemaanpak 

18

Advies m.b.t. 1e concept 
uitvoeringsprogramma nHWBP

Belemmeringen
- Ontwerp teveel uitgewerkt in detail

- Behoudende mentaliteit, terugvallen op bewezen 
technieken

- Voor innovaties geen toets- en ontwerpmethoden en 
rekenregels in leidraden beschikbaar. Bewijslast ligt bij 
ontwerper of beheerder
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Advies m.b.t. 1e concept 
uitvoeringsprogramma nHWBP

6 kritische succesfactoren:
- Doelmatigheid: één publiek huis

- Levensduurbenadering

- Samenwerking vanuit de Gouden driehoek

- Lerend programma

- Risicobeheersing

- Goed opdrachtgever-/opdrachtnemerschap

20

Advies m.b.t. 1e concept 
uitvoeringsprogramma nHWBP

Brief  24 mei 2013
- Gebruik bestaande HWBP-2 als proeftuin voor nHWBP, bv 

vooroever Markermeerdijk

- Dijkversterking Waddenzee

- Piping

- Kunstwerken
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Resultaten 2014 (1)

Project Datum

Advies project Markermeerdijken-HHNK 5/2014

Advies project Houtribdijk 7/2014

Advies RWS MultiWaterWerk 3/2014

Advies POV Waddenzeedijken 9/2014

Advies secundaire keringen Zoommeer 7/2014

Eerste visie advies project WS Groot 

Salland (Zwolle)

6/2014

Concept advise project WS Rivierenland

(Gorinchem-Waardenburg)

6/2014

22

Resultaten 2014 (2)

Project Datum

Marktbenadering/ versnelling HWBP 2/2014

Advies HWBP Samenwerking met ENW 2/2014

Advisering nHWBP voor de kunstwerken 5/2014

Concept advies m.b.t. Programmering

HWBP

12/2014

Samenwerkingsovereenkomst met HWBP 12/2014

Advies versterking Delfzijl – Eemshaven 11/2014

Kenniscoachingstrajecten bestortingen

OSK

7/2014
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Planning  2015
Projecten Datum

Afsluitdijk / vismigratie rivier Q2

Waterkwaliteit Grevelingen / Volkerak Zoommeer en Getijdencentrale

Brouwersdam

Q1

Vervolgadvies keringen Zoommeer Q1

Advies project WS Rivierenland (Gorinchem-Waardenburg) Q1

Vervolgadvies project WS Groot Salland (Zwolle) Q2

Vervolgadvies RWS MultiWaterWerk Q1

Advies Procesversnellingen en wegnemen van belemmeringen HWBP Q1

Vervolgadvies POV Waddenzeedijken Q2

POV Piping Q1

POV Macrostabiliteit Q1

Vervolgadvies kunstwerken HWBP Q2-3

Advies pilot keileem Eemshaven Delfzijl Q1

procesversnelling onzekerheden aardbevingsproblematiek en WTI, 

veenproblematiek etc)

Q1

Voorbeelden boek Q1

Marktbijeenkomst HWBP programmering 2016-2021 op 23-4 ‘15 Q1

Nader te definiëren projecten n.a.v. Marktdag HWBP Q3-4

24

Taskforce Deltatechnologie

PROCESVERSNELLING



09/06/2015

13

25

(nieuw) Hoogwaterbeschermingsprogramma

25

Advies Procesversnelling van Taskforce Deltatechnologie 

www.hoogwaterbescherming.nl

26

Rol van de waterschappen en centrale overheid

• De waterschappen en het Rijk trekken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma
samen op. Doel van deze verregaande alliantie is om de uitvoeringskracht en
kennis te bundelen waardoor de doelmatigheid wordt vergroot.

• Waterschappen maken de ingrijpende veranderingen door waar ze ook met
centrale overheid moeten samenwerken op een andere niveau. De transitie vergt
nieuwe professionele opdrachtgeverschap in faciliterende rol .

Wie is verantwoordelijk voor het halen van de doelstellingen?
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De opgave

Ambitie programmabureau HWBP: 2x sneller en van 100 miljoen per jaar naar 300 miljoen 

per jaar in 2020

Streven TFDT: 3x sneller met over 3 jaar (2017) realisatie volumes van 300 à 400 miljoen per 

jaar 

Deltaplan Grote rivieren

(gerealiseerd)

HBWP-2

(1/3 gerealiseerd)

HWBP

(nog te realiseren)

Opgave 

(km dijk)

300

(waarvan helft Maaskade)

370 778

Budget 

(M€)

600 3.200 4.300

Productie-

volume

(km/ jaar)

23 26 Circa 50

Kosten per km 

(M€/km)

2 9 Circa 5

28

Noodzaak voor de versnelling

De huidige  realisatiesnelheden (€ 210- 290 miljoen per jaar) geven geen zekerheid 
dat de nationale veiligheidsopgave op tijd is gerealiseerd. 
De nieuwe inzichten zorgen hoogstwaarschijnlijk voor nog grotere opgave dan tot op 
heden verwacht.

Maatschappelijke effecten op een rij: 

• Burger krijgt niet de bescherming die hij van belastinggeld en waterschapsgeld
verwacht ; imago van de overheden komt in zwaar weer te staan

• Het bereiken van de versnelling vergt een nieuwe aanpak
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Vraagstelling

De waterschappen en het Rijk trekken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma samen op.

Doel van deze verregaande alliantie is om de uitvoeringskracht en kennis te bundelen

waardoor de doelmatigheid wordt vergroot. Dit betekent snellere, betere en goedkopere

projecten door technische innovaties, proces innovaties en het delen van kennis en

ervaringen. Opdrachtgever heeft hiertoe een kennis- en innovatiestrategie opgesteld die is

vastgesteld d.d. 4 december 2012 en in de Innovatieagenda Rijkswaterstaat 2015-2020 d.d. 25

november 2014.

Aan de Taskforce Deltatechnologie is de vraag gesteld op welke wijze Opdrachtgever in

samenwerking met het bedrijfsleven tot een optimaal resultaat kan komen.

Ook is gevraagd: wat is een optimale en duidelijke rolverdeling van de partijen vanuit de

gouden driehoek en de rol van ENW binnen HWBP-programma.

Samengevat kan de vraagstelling dan ook als volgt worden geformuleerd:

“Op welke manier kan het (nieuwe) Hoogwaterbeschermingsprogramma projecten beter,

sneller en goedkoper realiseren?”

30

Mission Statement TFDT

Het Samenwerkingsverband Hoogwaterbescherming levert een bijdrage aan maximale

waardecreatie en tegelijkertijd het beperken van de maatschappelijke kosten, door in te zetten

op onderling vertrouwen en toegang tot kennis en expertise voor de HWBP-projecten, waarbij

tevens ruimte wordt geboden voor het toepassen van kennis en innovaties en een zo vroeg

mogelijke marktbenadering. Het samenwerkingsverband streeft naar een op kosten efficiency

gericht programma met lerend vermogen.

De TFDT zorgt binnen de samenwerkingsverband voor toegang tot de kennis en expertise van

het bedrijfsleven met de focus op projecten. De TFDT wil met haar inzet een bijdrage leveren

aan het vertrouwen tussen opdrachtgever(s) en het bedrijfsleven. De TFDT levert een bijdrage

aan het beperken van de maatschappelijke kosten door in te zetten op een kosteneffectief

aanbestedingstraject (kwaliteit is leidend), beperking van overhead, waardecreatie en ruimte

voor innovatie. Dit doet zij door in te zetten op een vroegtijdige marktbenadering waarbij de

markt ruimte krijgt tot maximale doelrealisatie.

Stelling:

“De Taskforce Deltatechnologie neemt een positie in die een individueel

bedrijf niet zou kunnen vervullen”. 

“Door inzet van de Taskforce Deltatechnologie zijn de marktconsultaties
niet meer nodig”.
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Aanpak TFDT

De doelstelling van het (n)HWBP is om projecten beter, sneller en goedkoper te realiseren. 

De TFDT heeft medio november 2013 een nadere analyse gemaakt van de belemmeringen die 

zij momenteel ziet met betrekking tot  de doelstellingen van het nHWBP. 

Om dit bereiken zal de TFDT zich focussen op:

1. Projecten beter, sneller en goedkoper

De TFDT zal zich focussen op een aantal specifieke projecten.

2. Innovaties in projecten mogelijk maken

Door belemmeringen weg te nemen, efficiënte en snelle imple-

mentatie en meer ruimte voor de markt te bieden ontstaan

innovatieve oplossingen.

De betrokkenheid van de TFDT is in een precompetitieve fase en 

daardoor per project gelimiteerd in tijdspanne. De leden van TFDT 

vertegenwoordigen de belangen van de gehele branche en niet die 

van individuele bedrijven. 

In onze aanpak consulteren we intensief alle betrokken partijen 

(opdrachtgever, PB (n)HWBP, ENW/Deltares). 

TFDT maakt gebruik van hun ervaring en expertise en staat open voor hun ideeën. Adviezen van 

de TFDT zijn transparant en openbaar en worden gedeeld met de branche organisaties.

32

Belemmeringen
In de HWBP’s “kennis en innovatiestrategie” van december 2012 zijn belemmeringen geïdentificeerd en snel 

implementeerbare oplossingen gekleurd.
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Vakdag Kennis en Innovatie 2014

Het toepassen van innovaties is niet vanzelfsprekend, echter gegeven de doelstellingen 
van het (n)HWBP wel noodzakelijk. In de workshop is nagedacht over de inzet van ENW 
bij de acceptatie van nieuwe kennis en producten en de werksessie (risicosessie) als 
hulpmiddel voor beheerders om in de precompetitieve fase met de Taskforce 
Deltatechnologie de oplossingsruimte voor versterkingsopgave te identificeren.

Hoe doe ik een project in 3 jaar in plaats van 8? Deze vraag is actueel bij het 
aardbevingsgevoelige traject Eemshaven - Delfzijl, gelegen binnen het beheergebied van 
waterschap Noorderzijlvest. Aan de hand van twee concrete voorbeelden wordt gezocht 
naar de echte procesversnellers. De uitdaging bij de casus Deltaplan Grote Rivieren 
(1995) is om een complexe rivierdijk in 1,5 jaar te versterken, waarbij er slechts 3 
maanden beschikbaar zijn voor de verkennings- en planuitwerkingsfase samen.

34

1.PROJECT-

VERKENNING
2. PLANSTUDIE EN 3. REALISATIE 

POV’S

Kansenscan 

HWBP/ wersessie

Kansenscan HWBP/ 

werksessie risico’s 

met TFDT / 

Handreiking  

Innovatie / 

Marktbenadering 

Review en 

toetsen en 

Beschikken

Reviewsjabloon 

K&I/ 

Revieuwteam

100% 

subsidie
……………
PRODUCTEN

Scope ontwerp marktuitvraag

Uitvoering 

ENW- Begeleidingsgroep 

MER – ontwerp- realisatie

6 à 8 jaar

4 à 5 jaar

Kennis en innovatie instrumenten voor Sneller-Beter-Goedkoper   

V
is

ie
 H

W
B

P
V

is
ie

 T
F

D
T
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Inzet gouden driehoek in de verkenningsfase 

Inzet van gouden driehoek en integrale behandeling van volgende aspecten in 

werksessies:

Plan/basispakket

Marktbenadering

Procedures

Organisatorisch

Innovaties

Opdrachtgever, kennis ambassadeur, TFDT

Opdrachtgever, TFDT

Opdrachtgever, TFDT

Opdrachtgever, TFDT

Opdrachtgever, TFDT, kennis ambassadeur

Kennis-
ambassad

eur

Programmadirec
tie HWBP

Taskforce
Δtechnolo

gie

project

36

Vertegenwoordiging ENW in projecten

Kennisontwikkeling en borging

Coördinator 

ENW

Kerngroep ENW

Werkgroep 

rivieren ENW

Werkgroep 

techniek ENW

Werkgroep kust 

ENW

Werkgroep 

veiligheid ENW

Specialistenpool 

bedrijven

ENW HWBP 

Project

Rapport / product

ENW coach

Vraag voor advies

Vraag voor ondersteuning

Cyclisch 

ontwerpproces
Ondersteuning

Advies / 
toets

Kennis disseminatie / leercurve                          
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Marktbenadering: Traditioneel

38

Marktbenadering: Innovatief

Bestuurlijke

afhechting
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Versnellingstools

Zowel Rijkswaterstaat als (n)HWBP heeft deskundige teams een aantal zeer goed
bruikbare tools laten ontwikkelen.

Voor de adviezen rondom de innovatieve aanbestedingstrajecten maakt Taskforce
Deltatechnologie gebruik van onder andere de volgende documenten:

• Afwegingskatern geïntegreerde contractvormen (n)HWBP;

• Beleidskader Innovatiegericht Inkopen;

• Voorbeeldprojectenboek van TFDT.

Ook maken we gebruik van de goede voorbeelden vanuit de markt

(zie volgende sheets).

40

• Volgens  de TFDT is de meeste tijdswinst 

te behalen in de initiatie en de 

verkenningsfase.

• In deze fase moet gezocht worden naar 

maximale vervlechting van planvorming, 

r.o-procedures en contractvorming. Dus 

geen traditionele volgordelijke aanpak!

• Er zijn hier goede voorbeelden van (zie 

volgende sheets)

• Daarnaast dienen de juiste condities 

aanwezig te zijn. 

Hoe kan de opgave versneld worden gerealiseerd?
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• Rivierverruimingsproject in opdracht van WS Rivierenland

• Contractvorm: PD&C.

• Marktpartij (consortium) samen met OG verantwoordelijk voor de Planvorming en 

r.o.-procedures. 

• Doen waar je goed in bent:

– OG vertaalt politieke vraag op functioneel niveau

– ON bedenkt plan en realiseert op creatieve wijze

• Sneller, beter, goedkoper:

– Eerder zichtbaar aan het werk 
(imago!)

– Eerder klaar

– Minder faseverliezen (VO-DO-
aanbestedingen)

– Efficiency bij ON

– Snelle trechtering in ontwerp 
(fixed price)

Voorbeeld project: 4 Maatregelen Nederrijn

42

planvorming

r.o.-procedures

contractvorming

realisatie

Maximale vervlechting; 

tijdswinst: 2 jaar!

Voorbeeld project: Eemshaven- Delfzijl
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Voorbeeld project: Schoonhovenseveer –Langerak

(SLA)

RAWE&CPPS

maximalisatie marktinbreng en innovatie

D&C

Verkenning

Planuitwerking

Realisatie

SLA Diefdijk/MerwededijkKIS/HOPVianen

Pr PlVKA

P&D&C

44

Uit de praktijk blijkt dat een aantal belemmeringen zich voordoet bij 

het vervlechten van de verschillende processen. Deze moeten 

weggenomen worden. Anders gezegd: de volgende condities 

moeten aanwezig zijn:

1. Durf en vertrouwen bij alle partijen 

Dit vraagt transparantie en doorzettingsvermogen om het 

anders te doen op basis van gelijkwaardigheid

2. Vakmanschap

3. Publieke huis moet op orde zijn (een duidelijke OG)

4. Verantwoordelijkheid voor de realisatie van de opgave!

5. Borging van de innovatieversnelling in de projecten

6. Bereidheid tot kennisdeling 

Welke condities moeten aanwezig zijn?
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Als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg

je wat je altijd hebt gekregen

In het probleem ligt de oplossing

Dus:

minder praten, meer doen

met de focus op projecten! 

Albert Einstein 


	Notitie status Taskforce Deltatechnologie JJW - juni 2015.pdf
	Plan TFDT 2015_incl data advies-mei 2015.pdf
	Hand-out marktdag ENW - juni 2015.pdf

