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Het afwegingskader geeft inzicht in de meest kansrijke contract
vorm voor uw project, van traditioneel tot geïntegreerd op basis 
van uw ambities. Het biedt praktische handvatten voor de inkoop
afweging waarbij onder andere risico’s, levenscyclusoptimalisaties 
en gevolgen voor de omgeving zoals hinder en schade in beeld 
worden gebracht.

Graag bieden we u hierbij het afwegingskader geïntegreerde 
contracten voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan. 
Met dit kader kunt u zelf op een objectieve en uniforme manier de 
verschillende contractvormen met elkaar vergelijken en keuzes 
maken voor uw eigen marktbenaderingstrategie.

Richard Jorissen 
Programmadirectie Hoogwaterbescherming

Sjoerd Bosman
PPSsupport

Albert Vermue
Unie van Waterschappen

Voorwoord
Innovatie, duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Zo maar een greep uit ambities die bepalend zijn voor het 
realiseren van een project. De vorm van het contract kan veelal uw mogelijkheden voor uw project verruimen. 
In de praktijk blijkt dit alleen makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom hebben de programmadirectie 
Hoogwaterbescherming en PPSsupport samen met Hollands Noorderkwartier, Rivierenland, Schieland en de 
Krimpenerwaard en Rijnland een afwegingskader ontwikkeld.
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Aanleiding 
Binnen de watersector zijn een aantal ontwikkelingen die
invloed hebben op de manier waarop waterschappen hun
contracten in de markt zetten. Zo zijn er in het Bestuursakkoord 
Water afspraken gemaakt over de bekostiging van de hoogwater
beschermingsmaatregelen. Daarnaast ondersteunt het kabinet 
het streven naar een innovatieve en integrale aanpak met als 
doelstelling 2,5% innovatieve inkoop door de overheid.
Dit leidt ertoe dat Rijkswaterstaat en de waterschappen samen 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor levensduur
benadering, zoals DBFMcontracten. Beide partijen zien kansen 
Design & Build (en eventueel Maintain) te combineren. Het 
toepassen van innovatieve contractvormen behoort zeker tot de 
mogelijkheden bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het 
onderzoek geeft vorm aan de afspraken tussen Rijkswaterstaat en 
de waterschappen.

Doel onderzoek
Het onderzoek heeft twee doelen:

 � het identificeren van kansen van geïntegreerde contracten voor 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

 � het maakt deel uit van de handreiking verkenning 
Hoogwaterbeschermingsprogramma, markt benaderen.

Opdrachtgevers
De Programmadirectie Hoogwaterbescherming & PPSsupport 

Mede-deelnemers

Klankbord

Uitvoerders

Onderzoek

Deltacommissaris
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Het eindresultaat van het onderzoek is:
� een afwegingskader om de kansen van geïntegreerde contract

vormen voor projecten uit het Hoogwaterbeschermings
programma te identificeren met praktische handvatten voor  
de inkoopafweging.

� een overzicht van prikkels en kansen die verschillende 
contractvormen bieden voor HWBPprojecten. 

Leeswijzer:
1. Ambities Hoogwaterbeschermingsprogramma en 

waterschappen (p 6 t/m p 12).
2. Prikkels in geïntegreerde contracten.  

Theorie en voorbeelden van prikkels die integratie van 
contracten kunnen bieden (p 13 t/m p 43).

3. Het afwegingskader: een analyse per project. 
Schets van de werking van de analyse methodiek (p 44 t/m p 50).

4. Hoogwaterbeschermingsprogramma onderverdeeld  
in drie type opgaven. 
Er zijn drie hoofdtypen: zeekeringen, rivierkeringen in 
dichtbevolkt gebied en rivierkeringen in extensief gebruikt 
gebied (p 51 t/m p 59).

5. Voorbeelden inkoopafwegingen.  
Van diverse projecten is ter illustratie een inkoopafweging op 
hoofdlijnen geschetst (p 60 t/m p 71).

6. Vervolgstappen. 
Een schets hoe te handelen indien u voor een inkoopafweging 
staat voor een HWBPproject (p 72 t/m p 73).

7. Bijlage: Achtergronden HWBP en markt voor waterwerken  
(p 74 t/m p 83).

Resultaat: Handvatten t.b.v. inkoopafweging

Het eindresultaat: een afwegingskader
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1
Geïntegreerde contracten en het
Hoogwaterbeschermingsprogramma

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de uitvoering van 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Voor 
de periode 20142019 is een nieuwe impuls voorzien in het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (voorheen nHWBP). Bij de 
uitvoering van deze nieuwe projecten en project overstijgende 
verkenningen moeten de geleerde lessen (verbeterpunten) uit het
Hoogwaterbeschermingsprogramma worden benut. In het 
Bestuursakkoord Water is daarom aangegeven dat de betrokken 
partijen streven naar een innovatieve en integrale aanpak.

Op basis hiervan heeft de Programmadirectie Hoogwater
bescherming ambities geformuleerd die aansluiten op de 
adviezen van de Taskforce Deltatechnologie en de ambities van de 
waterschappen.  
Hieruit blijkt dat er veel behoefte is aan een nader inzicht in 
de werking van geïntegreerde contracten en daarbij zichtbare 
prikkels. Wat zijn de prikkels in geïntegreerde contracten en welke 
uitwerking hebben die op het gedrag van de opdrachtgever en 
opdrachtnemer? 
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De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan 
de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. 
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het  nationale Deltaprogramma.

Hoogwaterbeschermingsprogramma 
2014-2019

oktober 2013

0 25 km

Koehool-West Holwerderpolder

West Holwerderpolder-Lauwersmeer

Vierhuizergat

Delfzijl-Eemshaven

Lauwersmeerdijk

Randmeerdijk Noordoostpolder
en Zwartemeerdijk

Genemuiden- 
Hasselt

ZwolleRondom Kampen

Dalfsen

Loswal Hattem + 
Apeldoorns kanaal

Randmeerdijk

Oevererosie Klaphek

Randmeerdijk Flevopolder

Trajecten IJssel 1, 2 en 3

Strijensas

Amertak 
Geertruidenberg

Jannezand

Peerenboom-Genderen

Vuren-Haaften

Waardenburg-Opijnen

Diefdijk

Emanuelpolder

Zuid-Beveland West

Zierikzee/Bruinisse

Boerderij de Ruyter/ 
Flaauwershaven

 Burghsluis-Schelphoek

Capelle/Zuidplas Krimpen/Ouderkerk

Gouderak

IJsseldijk Gouda

Pannerden/Loo

Roermond

Gameren

Capelle/Moordrecht

PPSsupport & Hoogwaterbeschermingsprogramma 7



1
Verbeterpunten HWBP2

De ervaring met de realisatie van de 89 HWBP projecten levert een aantal verbeterpunten op:

 � Eerder nadenken over wijze van marktbenadering. Nu werd hierover te vaak pas in laat stadium 
systematisch nagedacht en in een fase waarin reeds belangrijke optimalisaties niet meer mogelijk waren.

 � Versnelling in de realisatie van projecten. De doorlooptijd van afkeuring van een dijk tot moment 
van realisatie herstelwerkzaamheden is lang. Uitdaging is bekorten van de doorlooptijd. 

 � Voorkomen van kostenoverschrijdingen bij lopende projecten. De contract en scopewijzigingen 
zorgen voor meerkosten en bemoeilijken de bestuurlijke samenwerking tussen Rijk en Waterschappen.

 � Voorkomen van overlast en hinder voor omwonenden en omgeving tijdens uitvoering. Ondanks de 
aandacht voor beheersing overlast en hinder zijn er nog te veel klachten vanuit de omgeving.

 � Voorkomen van te late discussies over gemiste kansen. Het komt nu voor dat vlak voor de start 
van de uitvoering verbeterpunten worden benoemd die nauwelijks meer (zonder meerkosten of 
vertraging) zijn door te voeren.
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1
Hoogwaterbeschermings
programma 20142019

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP) 20142019 bestaat uit:

 � Projectoverstijgende verkenningen
 � 32 opgaven bij 14 waterschappen
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De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan 
de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. 
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het  nationale Deltaprogramma.
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Ambities Hoogwater beschermingsprogramma

Bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma wil de  
programma directie lering trekken uit ervaringen tot heden.  
Het Bestuursakkoord Water pleit voor:

 � meer efficiency en kostenbewustzijn
 � levenscyclusoptimalisaties en
 � innovatieve contractvormen

Primaire ambities bij het Hoogwaterbeschermings-
programma zijn:

 � Rekening houden met levenscyclus (zie Bestuursakkoord Water)
 � Strakkere sturing op budget en planning
 � Flexibiliteit inbouwen in oplossingsrichtingen 

(Adaptief Delta Management/ Deltaprogramma)

Nieuwe werkwijze

6 kritische succesfactoren

Onderwerp Van Naar

Samenwerking Ieder voor zich Samen de schouders 
eronder

Financiering Subsidie Gezamenlijk betalen

Risicoverdeling Alles Rijk Endogene risico’s bij 
beheerder

Ontwerpen Conform leidraad Doelmatig (LCC)

Prioriteiten Wie eerst komt Urgentie

Aanbesteding Traditioneel Slimme allianties markt

Commitment Ambtelijk Bestuurlijk

Succes

Doelmatigheid: 1
publiek thuis

Risicobeheersing

Levensduur-
benadering

Samenwerking 
vanuit de Gouden 

driehoek

Goed opdrachtgever/
opdrachtnemerschap

Lerend 
programma
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Advies van de sector: ruimte voor innovatie

De Taskforce Deltatechnologie bestaat uit vertegenwoordigers 
van marktpartijen die willen bijdragen aan een betere toegang 
voor publieke opdrachtgevers tot de kennis en expertise van het 
Nederlandse bedrijfsleven.  
De Taskforce zet zich in voor meer ruimte tot innovaties en een 
kosteneffectieve aanpak van projecten.

In haar advies ten aanzien van het 1e concept uitvoerings programma 
Hoogwaterbeschermingsprogramma pleit de Taskforce Delta
technologie voor het wegnemen van belemmeringen:

 � Ontwerp is nog te vaak in detail uitgewerkt (90% RAWbestek)
 � Behoudende mentaliteit, waardoor vaak wordt teruggevallen op 

bewezen technieken
 � Voor innovaties is geen toets en ontwerpmethoden en 

rekenregels in leidraden beschikbaar, bewijslast ligt bij 
ontwerper of beheerder. Daardoor wordt innovatie geremd.
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Ambities 
waterschappen

Van ambities naar
geïntegreerde contracten

De ervaringen uit het HWBP2 tezamen met de ambities van 
de programmadirectie, de waterschappen en de markt (via 
de Taskforce) wijzen op het op een andere manier van markt
benadering: in een vroeger stadium en met meer ruimte voor de 
markt tot optimalisaties en innovatie. 

In het volgende hoofdstuk is beschreven wat wordt verstaan onder 
geïntegreerde contracten. Ook wel innovatieve contracten omdat 
er vrijheidsgraden aan de opdrachtnemer worden gelaten die 
geprikkeld wordt tot optimalisaties.

In de ambities van de waterschappen ligt vooral de focus op:
 � Beheersing hinder
 � Beheersing schade omgeving
 � Bemensing inkoopteam
 � Contract/risico management
 � Schaalvoordelen (door koppeling projecten)

Opvallend:
In infrastructuur (RWS/Prorail) is een sterke focus op:

 � Kostenbeheersing
 � Versnelling realisatie
 � Beperken hinder (weg)gebruikers

Bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een sterke focus op 
beheersing van hinder en schade.

PPSsupport & Hoogwaterbeschermingsprogramma 12



2Prikkels en 
vrijheidsgraden 
bij geïntegreerde 
contracten
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Geïntegreerde contractvormen prikkelen opdrachtnemers tot 
optimalisaties. Dergelijke prikkels hebben alleen zin indien 
de opdrachtnemer voldoende vrijheidsgraden krijgt om tot 
optimalisaties te komen. Er zijn zeven type prikkels:

 � Engineeringsprikkel (Eprikkel)
 � Ontwerp prikkel (Design prikkel)
 � Plan prikkel (Pprikkel)
 � Onderhoudsprikkel (Maintain prikkel)
 � Beschikbaarheidsprikkel (Finance & Maintain prikkel)
 � Aanbestedingsprikkel (Aprikkel)
 � Euro prikkel (Fprikkel)

Door de contractscope uit te breiden met additionele 
verantwoordelijkheden zijn er verschillende geïntegreerde
contractvormen mogelijk. Dit worden ook wel bouworganisatie
vormen genoemd. Met een Aanbestedingsprikkel en Euro prikkel 
zijn ook verantwoordelijkheden aan een bouworganisatievorm 
toe te voegen. Elk van deze prikkels wordt in de komende 
hoofdstukken beschreven en aan de hand van enkele praktijk
voorbeelden geïllustreerd. De vrijheidsgraden voor de 
opdrachtnemer, overdracht / beïnvloeden van risico’s en 
prikkels in contracten hangen op die manier met elkaar samen. 
Uiteindelijk is een methodiek beschreven om de kansen van deze 

prikkels in geïntegreerde contracten binnen de opgaven van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma af te wegen.

Prikkels en vrijheidsgraden bij geïntegreerde contracten
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In andere sectoren zijn goede ervaringen opgedaan met innovatief 
contracteren. Een term die vaak gebruik wordt voor het toepassen 
van geïntegreerde contractvormen. Welke effecten zijn te 
verwachten bij de introductie van geïntegreerde contracten in 
Hoogwaterbeschermingsprogramma?

Theorie
Indien het ontwerp op hoofdlijnen is vastgelegd maar er nog 
wel ruimte is tot enige optimalisaties spreken we van een 
Engineeringsprikkel. Er is dan ruimte tot optimalisaties 
ten opzichte van het basisontwerp; doorgaans gericht op 
kostenoptimalisaties of minimalisatie van hinder en overlast.

Design prikkel  een integrale aanpak van ontwerp en bouw in 
een contract biedt mogelijkheden tot grotere optimalisaties en 
soms zelfs nieuwe ontwerp uitgangspunten. Dat kan betekenen:

 � Minder kosten
 � Snellere uitvoering
 � Betere kwaliteit en/of
 � Minder hinder

Plan-prikkel  integrale aanpak planvorming, ontwerp en bouw 
in een contract biedt additionele mogelijkheden tot optimalisaties 
omdat de ontwerpvrijheid die gegeven wordt aan aannemers 
significant vergroot wordt. Dat biedt additionele kansen tot 
kostenvermindering, versnelling van de uitvoering kan betekenen:

 � Minder kosten
 � Snellere uitvoering
 � Betere kwaliteit en/of
 � Minder hinder

Uitdaging is het bekorten van de doorlooptijd planproces en hoe 
om te gaan met ‘hindermacht’ omgeving.

Biedt innovatief contracteren een antwoord?
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Maintain prikkel = LCC Prikkel  een integrale aanpak van 
bouw en onderhoud in een contract biedt mogelijkheden tot 
optimalisaties op de levenscycluskosten.

 � de som van aanleg en onderhoudskosten kan lager uitvallen of
 � er kan een onderhoudsarm ontwerp worden afgedwongen.

Beschikbaarheidsprikkel = FM Prikkel  via private 
voorfinanciering is er een krachtige prikkel om ontwerp
optimalisaties en levenscyclusoptimalisaties te leveren en 
gedurende een langere periode beschikbaar te houden. 
Combineert voordelen van Dprikkel en Mprikkel.

Aanbestedingsprikkel  prikkelen om extra’s bovenop de 
uitgevraagde scope aan te bieden. Uitdaging is het afdwingen van 
deze extra’s. Kan via EMVIboete, maar belonen is beter dan straffen.

Euro-prikkel  prikkelen m.b.v. betalingen in de vorm van een 
bonus/malus dan wel een uitgestelde betaling kan een krachtig 
instrument zijn. Het introduceren van FMprikkels via een 
projectfinanciering, met een strakke focus op risicobeheersing en 
betaling op basis van beschikbaarheid / performance, vormt een 
nog krachtigere prikkel.

Biedt innovatief contracteren een antwoord?
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 � Ontwerpoptimalisaties

 besparing kosten
 minder hinder (ruimte in beslag)
 minder schade
 meer functionaliteit

 � Uitvoeringsoptimalisaties
 besparing kosten
 minder hinder
 minder schade
 kortere doorlooptijd

 � Onderhoudsoptimalisaties
 lagere kosten
 onderhoudsgemak / minimaliseren 

onderhoud
 eenvoudige monitoring

 � Optimalisaties in materiaalkeuzes
 lagere kosten
 onderhoudsgemak / minimaliseren 

onderhoud
 eenvoudige monitoring

 � Logistieke vrijheid
 binnen restricties en randvoorwaarden
 minder hinder
 minder schade 

 � Planningsvrijheid
 versnellen uitvoering
 minder overlast
 besparing kosten

 � Communicatie vrijheid (gerelateerd 
aan omgevingsmanagement)
 kabels & leidingen
 bestuurlijk
 monumentenzorg
 bewoners

De prikkels in geïntegreerde contracten leiden tot:
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EC-contract (Engineering & Construct)

DB-contract (Design & Build)

PDB-contract (Plan, Design & Build)

M-contract (Maintain)

FM-contract (Finance & Maintain)

De verschillende vrijheidsgraden in de uitvraag en de prikkels in het contract leiden tot geïntegreerde 
contracten. De opdrachtnemer wordt geprikkeld de vrijheidsgraden in het contract te benutten om de 
opdrachtgever van dienst te zijn.

Voor welk resultaat moet u bij welk contract zijn?

E-prikkel

D-prikkel

P-prikkel

M-prikkel

FM-prikkel
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Indicatief overzicht. Met behulp van Aanbestedingsprikkel 
(bijvoorbeeld inzet EMVIcriteria) en Europrikkel zijn bij alle 
contractvormen nog aanvullende effecten te behalen.

Overigens biedt meer integraliteit potentiële voordelen, die echter 
niet altijd gerealiseerd worden, bijvoorbeeld:

 � Onervarenheid (met name bij kleinere en middelgrote) 
opdrachtnemers kan tot gevolg hebben dat kansen worden 
gemist en/of risico’s niet effectief worden beheerst;

 � Geïntegreerde contracten vergen een langere en meer kostbare 
voorbereiding en aanbesteding die de potentiële voordelen 
kunnen overtreffen;

 � Ook bij geïntegreerde contracten zoeken opdrachtnemers 
de grenzen op van de contracteisen om zo een geldige en 
concurrerende aanbieding te doen. Een voldoende ervaren en 
deskundig opdrachtgever kan hier tegenwicht aan bieden.

De omvang van een contract vormt een belangrijke parameter bij 
de contractafweging. De potentiële voordelen van geïntegreerde 
contracten zijn bij omvangrijke contracten beter te realiseren.

Voor welk resultaat moet u bij welk contract zijn?

Resultaat/contractvorm RAW EC DC PDC DBM DBFM

Minder hinder ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Minder schade ✖ ✖ ✖ ✖

Kostenbesparing ✖ ✖ ✖ ✖

Meer functionaliteit ✖ ✖ ✖ ✖

Onderhoudsgemak ✖ ✖

Eenvoudig monitoren ✖ ✖

Kortere doorlooptijd ✖

Betere beschikbaarheid  ✖
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Engineering betreft het uitwerken van een basisontwerp/voorlopig 
ontwerp. De opdrachtgever heeft op basis van een schetsontwerp 
reeds belangrijke ontwerpkeuzes gemaakt. De opdrachtnemer 
mag het voorlopig ontwerp omzetten in een definitief ontwerp 
en daarbij planning, uitvoering en materiaalkeuzes in nader 
uitwerken. Er is sprake van vrijheidsgraden om de vormgeving van 
een maatregel te optimaliseren. Bijvoorbeeld:

 � een dijk in grond versterken of met een constructie;
 � een damwand in de kruin of de teen van een dijk;
 � in grond versterken binnen of buitenwaarts, of allebei.

De engineeringsprikkel is daardoor minder krachtig dan een 
Dprikkel. Toch biedt ook een Eprikkel mogelijkheden:

 � Kosten te verlagen
 � Doorlooptijd te verkorten
 � Hinder te beperken
 � Schades te voorkomen c.q. beperken

De mate waarin de Eprikkel mogelijkheden biedt is onder meer 
afhankelijk van:

 � De projectambities (sturen op planning, kosten, minimaliseren 
hinder, maximeren kwaliteit)

 � De maatschappelijke druk op inzicht in het ontwerp
 � De complexiteit van de opgave. Zijn er überhaupt ontwerp en 

uitvoeringsopties of is er slechts een oplossingsrichting?
 � De omgevingscomplexiteit

Het integreren van de Eprikkel is vooral aantrekkelijk bij:
 � Opgaven waarbij de omgevingsdruk tot ontwerpuitwerkingen 

van de kant van de opdrachtgever ‘dwingt’.

Randvoorwaarden  Er moet ruimte zijn (letterlijk en figuurlijk) 
om tot optimalisaties te komen in uitvoering,
planning, logistiek, materiaalgebruik, etc.

Engineeringsprikkel
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Kinderdijk – Schoonhoven (UAV-GC)

 � De ontwerpvrijheid voor grondconstructies is vrij beperkt.
 � Om die redenen is er een Engineering prikkel gekozen i.p.v. 

Design prikkel voor de resterende 7 km dijkversterking.
 � Doel van deze prikkel is om optimalisaties in uitvoering-

schema en manieren van aanbrengen te bevorderen.
 � Referentieontwerp met ruimte om voor damwanden en 

diepwanden andere oplossingen toe te passen.

BAS = Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven (RAW)
 � Uitvraag op basis van een RAW contract en EMVI-criteria.
 � Opdrachtgever prikkelt opdrachtnemer tot optimalisaties in 

ontwerp en uitvoering ten opzichte van het VO om hinder en 
schades te minimaliseren en kosten te besparen.

 � Daarnaast is na gunning (doch voor start van uitvoering) een 
optimalisatieslag ingebouwd tov bestek.

 � Kostenbesparingen worden gedeeld tussen opdrachtgever 
(1/3), opdrachtnemer (1/3) en een geldpot t.b.v. het uitkeren 
van een versnellingsbonus (indien er natuurlijk sprake is van 
versnelde uitvoering).

 � Resultaat is dat er 9% is bespaard, doch dat er geen versnelling 
van de realisatie heeft plaatsgevonden (t.g.v. problemen tijdens 
uitvoering).

Illustraties Eprikkel
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Het ontwerp is in belangrijke mate bepalend voor de uitvoerings
methode, planning en de materiaalkeuzes. Het relateren van 
ontwerp en materiaalkeuzes aan de uitvoeringsmethode,  
 planning en kosten, biedt kansen tot optimalisaties.

Door ontwerp en bouw te combineren zijn er mogelijkheden om:
 � Kosten te verlagen
 � Doorlooptijd te verkorten; (bijvoorbeeld omdat betaling pas 

bij oplevering en op basis van resultaten plaatsvindt en niet op 
basis van inspanning)

 � Hinder te beperken
 � Schades te voorkomen c.q. beperken

De mate waarin de Dprikkel mogelijkheden biedt is onder meer 
afhankelijk van:

 � De projectambities (sturen op planning, kosten, minimaliseren 
hinder, maximeren kwaliteit).

 � De maatschappelijke druk op inzicht in het ontwerp. De 
Dprikkel is effectief alleen als er genoeg ontwerpvrijheid 
kan worden aangeboden aan de aannemer, anders is de 
ruimte voor optimalisaties vrij beperkt. Elke afspraak 
met de omgevingspartner kan een beperking zijn voor dit 
ontwerpvrijheid.

 � De complexiteit van de opgave. Zijn er überhaupt ontwerp en 
uitvoeringsopties of is er slechts een oplossingsrichting?

 � De omgevingscomplexiteit: veel ruimte claims, veel actoren, 
veel belangen.

Het integreren van de Dprikkel is vooral aantrekkelijk bij:
 � Meer (technische) complexe opgaven
 � Bij uitdagingen inzake beperken hinder en schade aan 

omgeving
 � Benutten kansen tot optimalisaties in uitvoering en 

materiaalgebruik

Randvoorwaarden  Er moet (ontwerp) ruimte zijn (letterlijk en 
figuurlijk) om tot optimalisaties te komen in uitvoering, planning, 
logistiek, materiaalgebruik, etc.

Design prikkel
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Illustraties Dprikkel

Kinderdijk – Schoonhoven
 � Voor de 3 km constructie zone (van 10) is er een D-prikkel in het 

contract opgenomen.
 � Belangrijkste doel om het Ontwerp mee te koppelen aan het 

Bouwproces is om de uitvoerende partij verantwoordelijk te 
maken van hinder en schade aan huizen tijdens uitvoering om 
zo deze te minimaliseren.

 � De aannemer heeft de vrijheid om ook met ander type 
constructies te komen die het ruimtebeslag minimaliseren.

 � De overdracht van risico schade en hinder is nieuw in de 
sector. Er is één consortium dat zich heeft teruggetrokken uit  
de aanbesteding.
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De planologische procedure is in belangrijke mate sturend voor 
oplossingsmogelijkheden. In de planologische uitwerking kunnen 
bepaalde ontwerp en uitvoeringsmogelijkheden juist wel of niet 
mogelijk gemaakt worden en tevens kunnen er juist wel of niet 
afspraken c.q. beperkingen worden opgenomen ten aanzien van 
af en aanvoerwegen, tijdstippen waarop gewerkt mag worden etc. 
Doel is de ontwerpvrijheid te vergroten en dus het vergroten van 
de ruimte voor optimalisaties. De aannemer stuurt de planvorming 
aan kostenkennis en uitvoeringsdeskundigheid. Tevens een 
prikkel om het aantal ontwerpoplossingen sneller ‘te trechteren’, 
hetgeen het planproces versnelt. 

Door planologie en bouw te combineren (doorgaans in combinatie 
met ontwerp = PDC) zijn er mogelijkheden om: 

 � Kosten te verlagen
 � Doorlooptijd te verkorten
 � Hinder te beperken
 � Schades te voorkomen c.q. beperken
 � Functies te combineren/ruimte beslag te beperken/

uitbreidbaarheid voor de toekomst te garanderen: afhankelijk 
van wens van opdrachtgever

De mate waarin de Pprikkel mogelijkheden biedt is onder meer 
afhankelijk van:

 � De complexiteit van de opgave. Het kan zowel de technische 
complexiteit als de omgevingscomplexiteit betreffen (maakt het 
aantrekkelijk de Pprikkel toe te voegen).

 � De maatschappelijke onrust rondom de opgave (maakt 
Pprikkel risicovol).

 � De te doorlopen procedure, met name de doorlooptijd is een 
aandachtspunt met het oog op mogelijkheden om tot vaste 
prijsafspraken te komen en maakt Pprikkel risicovol.

 � De ontwikkeling van de normen waar aan voldoen moet 
worden. Indien de normen nog in beweging zijn is het lastig de 
opdrachtnemer al in het planproces te betrekken.

 � Benodigde gronden. Grond onteigenen pas mogelijk als 
planologische proces in belangrijke mate is doorlopen. 

Randvoorwaarde  De Pprikkel vergt nieuwe competenties bij 
opdrachtgever en opdrachtnemer en de omgevingspartijen die 
betrokken zijn bij het planproces.

Plan prikkel
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4 maatregelen Nederrijn:

 � Minder interfaces en prikkel tot optimalisaties. Heeft 
geresulteerd in een tijdswinst van 1 jaar.

 � Voor de rivierverruimende werkzaamheden tussen Renkum 
en Rhenen het is gekozen voor een P + D&C, planstudie 
gecombineerd met de realisatie van die afgeronde planstudie. 

 � Werkzaamheden bestaan onder andere uit het afgraven 
van uiterwaarden en het verbeteren van de natuur en 
recreatiemogelijkheden. 

 � Rijkswaterstaat heeft maar een schetsontwerp gemaakt op 
hoofdlijnen en op basis hiervan draagvlak gezocht bij de 
bestuurlijke partijen in het gebied. 

 � Het combineren van de planuitwerking in het contract heeft 
tot doel om de ontwerpvrijheid voor de uitvoerende partij te 
vergroten. De opdrachtnemer kon zelf een optimaal ontwerp 
opstellen in termen van verlaging van waterstanden en 
ruimtelijke kwaliteit en bovendien kosten efficiënt uitvoerbaar. 

 � Verder wordt door de integratie van ontwerp & uitvoering (D&B 
in het contract de opdrachtnemer geprikkeld om de realisatie te 
versnellen en kosten te minimaliseren.

 � Het resultaat was een succesvolle aanbesteding (zonder 
claims), met voldoende concurrerende inschrijvers. Het project 
is uiteindelijk 1 jaar eerder opgeleverd en de kosten lagen 
uiteindelijk 30% onder de plafondprijs.

Illustraties Pprikkel
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De onderhoudsstrategie kan in belangrijke mate meesturen in 
het ontwerp en uitvoeringsproces. Ontwerp en uitvoerings
keuzes zijn te beïnvloeden door eisen te stellen aan de 
onderhoudbaarheid.

Door maintain en bouw te combineren,doorgaans in combinatie 
met ontwerpverantwoordelijkheden, zijn er mogelijkheden om:

 � Onderhoudskosten te verlagen; reductie totale kosten 
gedurende levenscyclus (LCC/ TCO) 

 � Hinder tijdens onderhoud te beperken
 � Minimaliseren faalkansen (na oplevering)
 � Een langere nuttige levensduur te garanderen

De mate waarin de Mprikkel mogelijkheden biedt is onder meer 
afhankelijk van:

 � De complexiteit van het onderhoud
 � De intensiteit van het (te verwachten) onderhoud
 � De risico’s bij falen

Het integreren van de Mprikkel is vooral aantrekkelijk bij:
 � Opgaven waar behoefte is aan een meerjarige kwaliteitsgarantie 

(bijv. bij nieuwe technieken; geotextiel – piping)
 � Indien verhouding CAPEX/OPEX < 4; (=verhouding 

investeringskosten: exploitatiekosten)
 � Behoefte aan beheersing onderhoudskosten via ontwerp of 

uitvoering
 � Groot belang versterken monitoring

Randvoorwaarden  Er moet ruimte zijn (letterlijk en figuurlijk) 
om tot optimalisaties te komen; in uitvoering, in planning, in 
logistiek en in materiaalgebruik, etc.

Maintain prikkel
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Zwakke Schakels

 � Prikkel tot optimalisaties in ontwerp- en uitvoering- en onderhoudsplanning  
om kosten efficiënte oplossing te krijgen 

 � Waarbij niet alleen gekeken wordt naar bouwkosten maar naar de som van bouw- en 
onderhoudskosten.

Juni 2013

In november 2013 is de combinatie Van Oord / Boskalis geselecteerd voor ontwerp,  
uitvoering en 20 jaar instandhouding van de Zwakke Schakels.
 

Illustraties Mprikkel

Vijf aannemers in de race voor versterking Zwakke Schakels

De voorselectie voor de versterking van de Noord-Hollandse Noordzeekust heeft plaatsgevonden. Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat hebben het voornemen om met vijf aannemers een ‘concurrentiegerichte 
dialoog’ aan te gaan om te komen tot het beste ontwerp, de beste uitvoering en het beste onderhoud voor een versterking 
met zand. Bestuurders Kees Stam (HHNK) en Liz van Duin (RWS) zijn blij met dit grote aantal belangstellenden: ‘Vijf 
aannemers betekent behoorlijke concurrentie. En dat vertaalt zich terug in een goed ontwerp!’

I n de concurrentiegerichte dialoog worden de aannemers uitgedaagd om in gesprek met de opdrachtgevers met slimme 
oplossingen te komen voor ontwerp, uitvoering en onderhoud van het nieuwe st uk kust voor de Hondsbossche en Pettemer 
Zeewering. Uiteraard zorgt de versterking ervoor dat de kust weer aan de wettelijke veiligheidse isen voldoet, en het ontwerp 
moet binnen het budget en de plann ing passen. De dialoog is ervoor om binnen die eisen ook een oplossing te krijgen met 
zoveel mogelijk meerwaarde voor natuur, toerisme en recreatie.
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Afwateringskanaal rivier de Dommel
(Waterschap de Dommel en 4 gemeenten)

 � Een 17 kilometer lang traject van de rivier de Dommel, een 3 kilometer afwateringskanaal alsmede een 
aantal stadswateren in Eindhoven waren toe aan een opknapbeurt. 

 � Er is gekozen voor een Design & Construct evenals meerjarig onderhoud voor een periode van 5 jaar 
voor het natte profiel van de Dommel en het afwateringskanaal. Voor de onderhoudsperiode van vijf 
jaar is gekozen vanwege kwaliteitsborging. Het is een overzichtelijke termijn, maar hierdoor is het 
voor de markt mogelijk om goede afwegingen te maken tussen prijs en kwaliteit. 

 � De aanneemsom ligt circa 20 procent lager dan de directiebegroting o.a. omdat de 
bouwondernemer tot een vernieuwende uitvoeringsmethode is gekomen. De combinatie maakt 
gebruik van een grondpomp, wat een slibdepot voor ontwatering overbodig maakt en zo minder 
hinder veroorzaakt en daarmee de risico’s op klachten en moeilijk te verkrijgen vergunningen voor 
slibdepots verkleint. 

 

Illustraties Mprikkel
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Behalve onderhoud kan ook beschikbaarheid in belangrijke mate 
meesturen in het ontwerp en uitvoeringsproces. Ontwerp en 
uitvoeringskeuzes zijn te beïnvloeden door eisen te stellen aan 
de onderhoudbaarheid en beschikbaarheid. De FMprikkel wordt 
vrijwel altijd gecombineerd met verantwoordelijkheid voor 
ontwerp en bouw.

In feite zijn er verschillende niveaus waarop de FMprikkel 
toepasbaar is, variërend van een zeer sterke prikkel (project
financiering) tot een minder sterke prikkel (uitgestelde betaling). 

Projectfinanciering (betalen op basis van beschikbaarheid/
performance) aantrekkelijk bij: 

 � Opgave groter dan 15 tot 20 mln €.
 � Verhouding investeringen vs. operationale kosten 4:1 of minder 

(CAPEXOPEX; 4 of minder). Bijvoorbeeld bij projecten met 
kunstwerken of zandsuppleties.

 � Projecten waardbij duidelijke prestaties zijn te benoemen i.p.v. 
technische specificaties.

 � Risico op meerwerk en budget overschrijdingen is groot.
 � Groot belang wordt gehecht aan planning en voortgang 

werkzaamheden.

Uitgestelde betaling of bonus-malus aantrekkelijk bij:
 � Opgave kleiner dan 15 mln €
 � Verhouding investeringen vs. operationale kosten 4:1 of hoger 

(CAPEXOPEX groter dan 4)
 � Specifieke prestaties belangrijk zijn (mijlpalen)

Betalen o.b.v. voortgang aantrekkelijk: 
 � Eenvoudige opgaven
 � Geen specifieke aandachtspunten te benoemen zijn
 � Behoefte aan beheersing onderhoudskosten via ontwerp of 

uitvoering

Beschikbaarheidsprikkel (FMprikkel)
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De FMprikkel is een krachtige en ingrijpende prikkel die niet in alle omstandigheden toepasbaar is. 
Ervaringen binnen de wegenbouw (Rijkswaterstaat) en utiliteitsbouw (Rijksgebouwendienst) hebben de 
onderstaande leerervaringen opgeleverd: 

Begrenzing looptijd – De ervaring leert dat sinds de financiële crisis de looptijd van een contract 
met een FMprikkel is bekort. In de wegenbouw en utiliteitsbouw zijn op dit moment contracten met 
looptijden van 20 tot 25 jaar (voor realisatie en exploitatie) te zien. Langere looptijden blijken lastig te 
financieren, omdat er anders te veel onzekerheden onder de scope van het contract vallen. Dat maakt 
financiering lastig te verkrijgen en bovendien leidt het tot hogere risico opslagen. 

Technologische vernieuwing – De ervaring leert dat DBFMcontracten niet geschikt zijn om de 
opdrachtnemer te prikkelen tot nieuwe technologische ontwikkelingen. Technologische vernieuwing 
introduceert vaak onzekerheden die op gespannen voet staan met het arrangeren van private 
financiering (tegen scherpe tarieven). Voor de private financiering is voorspelbaarheid van het project 
en de daarmee gepaard gaande kosten belangrijk. Een FMprikkel jaagt wel het toepassen van allerlei 
innovaties aan. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van (elders) reeds bewezen technieken of van 
nieuwe materialen waar elders ervaringen mee zijn opgedaan.

Flexibiliteit en de FMprikkel
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Projectfinanciering - Sluis Limmel (DBFM)

 � Investering 25 mln €, onderhoud 1 mln € p/j, DBFM contract met looptijd van 20 jaar (exploitatie).
 � Opbouw investering sluis Limmel; 50% civiel werk, 25% stalen deuren en 25% bewegingswerken 

(zuigers, bewegingsmechanismes) en EMsystemen (lampen, kabels, bediening, knoppen). 
 � Opbouw onderhoud: jaarlijks onderhoud aan bewegingswerken, elke 20 jaar onderhoud aan stalen 

deuren en elke 25 jaar onderhoud aan gehele civiele constructie. 
 � Opbouw vervangingsonderhoud: iedere 10 jaar de EMsystemen, iedere 25 jaar de bewegingswerken, 

iedere 50 jaar de stalen deuren en iedere 100 jaar de gehele civiele constructie
 � Doel is een beschikbaarheidscontract, waarbij de opdrachtnemer wordt betaalt op basis van 

daadwerkelijke beschikbaarheid conform de eisen. 
 �  De opdrachtnemer zoekt levenscyclusoptimalisaties en betalingsmechanisme prikkelt 

opdrachtnemer ook na oplevering tot leveren van prestaties (beschikbaarheid conform de eisen). 

 

 

Illustraties FMprikkel
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Projectfinanciering - Waterzuivering 
Harnaschpolder (DBFMO) – Delfluent 

 � In december 2003 is het DBFOcontract (DesignBuildFinance
Operate) ondertekend. Hierbij is een kostenreductie van 17,2% 
gehaald, hoger dan de vereiste 10,5%. De bouw van de nieuwe 
AWZI Harnaschpolder start in januari 2004.

 � Aan de hand van de tijdens de aanbestedingsprocedure 
opgestelde risicomatrix is bepaald welke activiteiten onder 
het PPScontract moesten worden opgenomen. Hierbij is het 
principe gehanteerd dat de risico’s worden gedragen door 
die partij, die daar het beste op is ingericht en deze het beste 
kunnen beheersen.

 � Te allen tijde blijft HH Delfland de rechtmatige eigenaar van 
de zuiveringen en het transportstelsel en heeft Delfluent 
gedurende de 30-jarige concessieperiode een gebruikersrecht 
(‘Right of Use’) gekregen. HH Delfland behoudt haar publieke 
verantwoordelijkheid aangaande het zuiveren van afvalwater.

Illustraties FMprikkel
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Waterzuivering Harnaschpolder (DBFMO) – 
Delfluent (2)

 � De financieringsbehoefte was in totaal € 362,5 miljoen en de 
uiteindelijke financiering bestaat uit:
€ 166,4 miljoen  Main Loan
€ 132,5 miljoen  EIB Guarantee Facility
€  43,6 miljoen  Junior Funds Bridge Facility
€ 20 miljoen  Standby Facilities

 � Niet alleen zijn de financieringsrisico’s beperkt, ook zijn er tien 
internationale verzekeringsmaatschappijen ingeschakeld om 
alle project gerelateerde risico’s te dekken.

 �  De financieringskosten zijn vastgezet in zogeheten 
‘renteswaps’ om te voorkomen dat het project gevolgen 
ondervindt van renteschommelingen. Hierdoor zijn alle 
financieringsrisico’s voor het project uitgesloten en worden 
voor Delfland mogelijke rentestijgingen in de 30 jaar van het 
project afgewend.

 � De dienstverleningsvergoeding is verdeeld in een vaste 
component en een variabele component, waarbij de vaste 
component voor het grootste gedeelte bestaat uit de 
financieringskosten en de variabele component uit een 
tarifering voor debieten en behandelde vuil last/vracht.

 � Sinds de oplevering heeft HH Delfland haar organisatie 
aangepast door het oprichten van een contractteam waarin 
verschillende disciplines zijn opgenomen zodat er een goede 
controle is op de contractuele verplichtingen van Delfluent.

 � Delfluent werkt met een klein team aan het nakomen van de 
contractuele verplichtingen en de financiële verslaglegging 
richting de financiers (van eigen en vreemd vermogen). 

Illustraties FMprikkel
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Sturen op beschikbaarheid en het afdwingen van private voorfinanciering kan additionele kosten met 
zich meebrengen die niet altijd terug te verdienen zijn. In dat geval is het mogelijk wel de Europrikkel 
toe te passen zonder volledige private voorfinanciering. Te denken valt aan het gedeeltelijk privaat 
voorfinancieren (kleine ‘f’) of toepassen van kortingen en bonussen. De terugvaloptie vormt betalen op 
basis van voortgang. De europrikkel wordt dan niet ingezet. Dit is vooral bij relatief eenvoudige opgaven 
aantrekkelijk. 

Uitgestelde betaling of bonus-malus aantrekkelijk bij:
 � Projecten met een contractsom > 15 mln €
 � Projecten waarbij de operationele kosten (onderhoud en beheer) beperkt zijn (CAPEXOPEX > 4)
 � Projecten waarbij specifieke prestaties belangrijk zijn (mijlpalen)

Betalen o.b.v. voortgang aantrekkelijk: 
 � Eenvoudige opgaven
 � Geen specifieke aandachtspunten te benoemen zijn
 � Behoefte aan beheersing onderhoudskosten via ontwerp of uitvoering

Europrikkel (Fprikkel)
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Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven  
(bonus/malus)

 � Prikkel tot optimalisaties in ontwerp en uitvoering aan de hand 
van een door opdrachtgever meegegeven Voorlopig Ontwerp 
(VO). Er was ruimte voor optimalisaties ten opzichte van het VO 
en de aldus te realiseren besparingen zijn verdeeld conform een 
tevoren gecommuniceerde verdeelsleutel:

 � 1/3 opdrachtgever + 1/3 opdrachtnemer + 1/3 in een pot voor 
bonusbetalingen op versnelde oplevering. 

 � Er is een besparing van 9% gerealiseerd die resulteerde in 
een winwin voor opdrachtgever en opdrachtnemer. De 
versnellingsbonus is niet uitgekeerd, omdat er ten gevolge van 
een afschuiving werkzaamheden zijn stilgelegd en versnelde 
oplevering niet mogelijk bleek.

Ruimte voor de Rivier: 4 maatregelen Nederrijn 
(bonus/malus)

Betalingsmechanisme gebaseerd op planning, volgens 20 
werkpakketen. Daarboven:

 � Bonus van 1 ton / 1,5 ton euro per maatregel (4 stuks) als 
opdrachtnemer geen extra budget vraagt voor uitdetaillering en 
realisatie van ontwerp

 � Malus als project later werd opgeleverd
 � Audits: Deltares zal toetsen of verlaging bereikt 
 � Garanties: Na oplevering: 1 seizoen onderhoudstermijn, 

één hoogwater afwachten. Plus garanties per onderdeel, bv. 
kunstwerken

 

Illustraties Fprikkel
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De keuze van de aanbestedingsprocedure en het aantal inschrijvers 
biedt ook nog in potentie een krachtige prikkel. Onderstaand een 
illustratie van aanbestedingsprikkels (met een afnemende impact):

 � Opnemen in contract of gewenste prestatie (Vraagspecificatie 
1 of 2) of te beheersen risico wordt onderdeel van het contract.

 � Opnemen als EMVI criterium (kwantitatief of kwalitatief ) / 
gewenste prestatie of te beheersen risico wordt onderdeel van 
het contract. 

 � Dialoogproduct – de gewenste prestatie of te beheersen 
risico wordt onderdeel van de projectscope, afhankelijk van 
uitkomsten dialoog met opdrachtnemers.

 � Comfort via selectiecriteria/gewenste prestatie of te beheersen 
risico is belangrijk, daarom alleen selectie van gegadigden met 
relevante ervaring.

Aanbestedingsprikkel
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Ruimte voor de Rivier: 4 maatregelen Nederrijn

 � Aanbesteding volgens Best Value Procurement, waar de 
gewichten waren: papier dossier (35%), planning (5%), 
interviews (30%) en prijs (30%). 

 � Om de transactiekosten beperkt te houden
 Papier dossier bevatte a) risico dossier, b) kansen dossier, c) 

anbieding en planning in schematische niveau, d) organisatie: 
sleutel functionarissen

 Maar 6 A4 lang, geen Plan van Aanpak gevraagd
 Twee individuele inlichtingen met elk consortium
 Interviews met sleutel functionarissen 

Afwateringskanaal rivier de Dommel 

EMVI is ook mede ingegeven door de maatschappelijke belangen, 
aangezien verschillende publieke instanties samen moesten 
werken om de verwachtingen van de burgers waar te maken.

HWBP-2: Wieringermeerdijk – 2 juridische prikkels

1. Bonus/malus regeling op klachten – afnemende bonus indien 
< 6 klachten en oplopende boete indien > 6 klachten

2. EMVI op kwaliteit communicatieplan, risicoplan en logistiek 
omgevingsplan. Tezamen gewaardeerd op 3 mln euro (in de 
vorm van een fictieve aftrek op de inschrijfsom).  
Nb. Om de uitvoering van deze drie plannen te waarborgen, zijn 
deze als bestekposten opgenomen in het contract. 

 

 

Illustraties Aprikkel
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EMVI-filosofie is ‘gunnen op meerwaarde’
Feitelijk gaat het om extra waarde ten opzichte van het strikt 
gevraagde. Naast de prijs wordt ook aan andere facetten van de 
bieding een waarde toegekend. Opdrachtnemer wordt geprikkeld 
naast prijs ook op die facetten te scoren. Daartoe moeten 
gunningscriteria zijn geformuleerd, die onderdeel uitmaken van 
de uitvraag en concreet en eenduidig (SMART) zijn geformuleerd, 
inclusief de achterliggende bedoeling. 

Berekeningsmethodiek:
Voor de berekening van EMVI bestaan twee methodes:

 � prijscorrectie
 � ratio

De berekeningsmethodiek van prijscorrectie houdt in dat, alleen 
ter bepaling van de economisch meest voordelige inschrijving, 
de inschrijvingsprijs wordt gecorrigeerd met de behaalde 
kwaliteitswaarde.
De berekeningsmethodiek van de ratio houdt in dat de verhouding 
waarde/ prijs wordt bepaald. Deze ratio geeft aan hoeveel waarde 
per te betalen euro wordt aangeboden.
De berekeningsmethodiek van prijscorrectie is het meest 
toegepast.

De inschrijving bestaat uit twee delen:
 � Deel 1 omvat het inschrijvingsbiljet, de inschrijvingsprijs en de 

specificatie daarvan en de benodigde verklaringen. 
 � Deel 2 omvat het kwalitatieve deel van de inschrijving benodigd 

voor de EMVI beoordeling.

Gunningscriteria worden onderscheiden in drie soorten:
 � prestatiecriteria
 � kwaliteitscriteria
 � prijscriteria

UPP proces inkopen Resultaat
Specificeren/opstellen 
inkoopplan

lnkoopscope, contractvorm, aanzet EMVIcriteria

Specificeren/
voorbereiden inkoop

(Asset) informatie; technisch kader; risicoverdeling;
keuze EMVIcriteria; marktconsultatie

Marktbenadering/
opstellen contract

Basisovereenkomst,vraagspecificatie, inschrijvings en beoordelings
document, uitgewerkte EMVIcriteria (decompositie, kwaliteitswaarde)

Marktbenadering/
uitvoeren aanbesteding

Publicatie, voorselectie, inlichtingen, aanbesteding,
EMVI beoordelingsprotocol, EMVI beoordeling

Gunnen Voornemen gunning, EMVI beoordelingsgesprekken,
EMVI evaluatieformulier, opdracht

Voorbereiden 
contractuitvoering

Definitief contractbeheersplan, project start up, EMVI resultaat 
verwerkt in toetsstrategie contractbeheersplan, verwerkt in 
risicodossier

Ontvangen en vaststellen 
geleverde prestatie 
Evalueren

Contractbegeleiding, contractbeheersing, borging EMVI beloften

Evaluatie van de inkoop, evaluatie van het EMVI effect

Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)

Relevante documenten EMVI- systematiek  (Bron: Handleiding EMVI Rijkswaterstaat 2009)
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Best Value Procurement (BVP) is een aanpak die uitgaat van 
gunning aan een partij die de meeste relevante expertise voor 
een project kan inzetten. Aanbieders krijgen de kans om hun 
expertise maximaal te laten zien en de ruimte om zich van elkaar 
te onderscheiden. EMVI maakt onderdeel uit van BVP. BVP omvat 
echter ook zaken als risicomanagement en projectmanagement. 

Best Value Procurement bestaat uit vier fasen:

 � Voorbereidingsfase: kiezen van een project, formuleren 
projectdoelstellingen, trainen projectteam en opstellen 
planning en overeenkomst.

 � Inschrijvings- en beoordelingsfase: de filters prestatie
onderbouwing, risico en kansendossier en interviews zorgen 
voor de gunning aan de partij met de economisch meest 
voordelige inschrijving (EMVI).

 � Onderbouwingsfase: in detail onderbouwen en meetbaar 
maken van de prestatie die de beoogd opdrachtnemer en 
opdrachtgever in de uitvoering leveren.

 � Uitvoeringsfase: meting van de prestaties van opdrachtnemer 
en opdrachtgever in een wekelijkse rapportage.

Best Value Procurement

 Bron: www.rijkswaterstaat nl

 Bron: www.rijkswaterstaat nl

Traditioneel (laagste prijs) BVP
Opdrachtgever is de expert en neemt veel 
besluiten

Opdrachtnemer is de expert en zorgt dat 
opdrachtgever zo min mogelijk besluiten neemt

Veel communicatie Zo min mogelijk communicatie
Gebruik maken van veel details Gebruik maken van dominante informatie
Laag rendement leveranciers Reëel rendement leveranciers
Verplaatsen van risico’s Beheersen van risico’s
Verrast door verstoringen Zoeken naar oplossingen voor verstoringen 
Vertrouwen aanbieder op blauwe ogen Aanleveren van aantoonbare feiten als bewijs 

voor het kunnen
Denken vanuit het ik Denken vanuit het wij (win·win)
Management, inspectie en controle Luisteren, observeren en stroomlijnen

Zonder BVP Met BVP
Laag kwaliteitsaandeel EMVI
(prijs/kwaliteit = 70/30)

Hoog kwaliteitsaandeel EMVI
(prijs/kwaliteit = 30/70)
Schriftelijke beoordeling (2 x 2 A4) met
interviews met sleutelfunctionarissen

Schriftelijke beoordeling (plannen van aanpak)
Referentiekader afhankelijk van beoordelaars

 Onderscheidend vermogen EMVI?
(iedereen kan inmiddels goed Plan van
Aanpak schrijven nav terugkoppelingen)

Referentiekader onafhankelijk van 
beoordelaars (onderling vergelijken als 
tussenstap).

Duurzaam onderscheidend vermogen door 
prestatie indicatoren per project opgebouwd 
door de markt zelfuniformiteit in EMVIaanpak

Hogere transactiekosten bepaald door zaken 
uit te vragen die er niet toe doen

Lagere transactiekosten bepaald door 
prijsvorming (uitwerking details in 
preawardfase door 1 inschrijver)

Risicomanagement voor opdrachtgever Risicomanagement door opdrachtnemer
Geen inzicht in oorzaak wijzigingen Wekelijkse rapportages geven inzicht in  

oorzaak wijzigingen/opgetreden risico’s
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De Risico prikkel gaat uit van het schuiven met risico’s naar de 
partij die deze het beste kan beheersen. De kosten (en eventuele 
opbrengsten) van de uitvoering van taken/verantwoordelijkheden 
zijn onzeker. Er bestaat een spreiding rondom de verwachte 
waarde.

HWBP projecten gaan gepaard met diverse risico’s. Enkele 
belangrijke risico’s zijn:

 � hinder voor omgeving
 � schade aan omgeving
 � onvoorziene omstandigheden die tot extra kosten leiden 

(afschuivingen)
 � politieke risico’s (maatschappelijke onrust)

Om tot een goede taakverdeling tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer te komen is een risicoinventarisatie nodig. Deze 
inventarisatie is vervolgens de basis voor een risicowaardering en 
risicoallocatie.

 � Voor de onzekerheid over het resultaat zal de risicodragende 
partij altijd een vergoeding verlangen (deel van de post 
project onvoorzien). Overdracht van risico’s heeft financiële 
consequenties.

 � Een evenwichtige risicoallocatie is het toekennen van taken en 
verantwoordelijkheden aan de partij die deze risico’s het beste 
kan dragen en beheersen en dus de laagste risicowaardering 
kent voor het specifieke risico.

 � In alle gevallen geldt dat het overdragen van een risico aan 
een opdrachtnemer betekent dat de opdrachtgever het risico 
misschien wel kwijt is, maar het project is het risico niet kwijt.

 � Risico’s inzake kwaliteit grondgegevens en het verleggen van 
kabels en leidingen door derden zijn niet of nauwelijks door de 
opdrachtnemer te beïnvloeden / beheersen en daarom beter 
niet over te dragen. 

Risico prikkel 

Risico’s t.a.v. Opdrachtgever Opdrachtnemer

Ontwerp ✖

Onderhoud ✖

Vergunningen ✖

Grondgegevens ✖

Coördinatie omgeving ✖

Kabels en leidingen ✖
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Dijkomlegging Lent

 � Het project Lent (officieel ‘Ruimte voor de Waal Nijmegen’ )  
kent voor de aanbesteding in 2012 een lange voorgeschiedenis.

 � Een planstudiefase met een lange en intensieve voorbereiding 
inclusief diverse (brug) ontwerpen heeft geresulteerd in 
verregaande vastgelegde verwachtingen.

 � Het uiteindelijke contract dat op de markt is gezet is een 
Engineering en Construct (E&C) contract waarbij de vrijheid 
voor de markt relatief beperkt is.

 � Tussen het Rijk en de gemeente is lang en intensief gepraat 
over de verdeling van de risico’s. Uiteindelijk is in de realisatie
overeenkomst (ROK) opgenomen dat alle risico’s bij het Rijk 
liggen en de gemeente optreedt als opdrachtgever naar de markt.

 � Mede door deze voorgeschiedenis waren de gemeente en het 
Rijk zeer alert om hun risicoprofiel in de uitvoering zo laag 
mogelijk te houden. In de ogen van de gegadigden tijdens de 
aanbesteding zijn door de opdrachtgever vervolgens een aantal 
risico’s ‘over de schutting gegooid’ richting opdrachtnemer. 

Drie voorbeelden (vanuit perspectief van de opdrachtnemer):
1. Er bestond over niet gesprongen explosieven en archeologie 

een ernstige discrepantie tussen informatie in vraagspecificatie 
II (stagnatiekosten na 48 uur niet meer voor rekening van de 
opdrachtnemer) en de nota’s van inlichtingen waarin gesteld 
werd dat de opdrachtnemer alle kosten hiervoor moest dragen.

2. Over de maakbaarheid van de brug is er sprake van verdeeldheid; 
waar de ene gegadigde problemen zag voor wat betreft de 
haalbaarheid van het ontwerp, is door andere gegadigden de 
maakbaarheid bevestigd. De presentatie was duidelijk, maar de 
mogelijkheid om te overleggen met architecten is niet geboden. 
Gegadigden voelden een ‘onfaire behandeling’ omdat het risico 
van tegenstrijdigheden in het Programma van Eisen volledig bij 
hen werd gelegd, terwijl zij er niet over mochten communiceren.

3. Bij het behalen van de planningseis en de daarmee verbonden 
verlening van vergunningen, heeft de opdrachtgever 
(Nijmegen) niet ‘fair’ gehandeld door de risico’s volledig bij de 
opdrachtnemer neer te leggen.

Illustratie risicoallocatie
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Geïntegreerde contracten zijn niet altijd de oplossing. Een 
innovatief contract kan soms overbodig veel prikkels afgeven. Dat 
kan het geval zijn bij:

 � Een eenvoudige opgave
 � Weinig ontwerpopties
 � Weinig ruimte om te optimaliseren

Advies: RAW met EMVI:

 � Organisatie is hierop ingericht 
 � Lagere drempel; sneller, lagere transactiekosten
 � KISS; hou het zo eenvoudig mogelijk

Illustratie Wieringermeerdijk

 � Dit project bestrijkt een grote lengte (16 km) in een homogeen 
landschap; 

 � Weinig extensief ruimtegebruik (weinig bewoners, geen 
verkeer); 

 � Een relatief eenvoudige ontwerpopgave. 

Contractkeuze: RAW met EMVI  RAW+

Niet overprikkelen
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Veel dijkversterkingprojecten zijn gebaseerd op RAW bestek  
plus EMVI. 

Een RAW bestek is een contractvorm in de GWW, waarin alle 
bepalingen over een project staan. Dit kunnen juridische aspecten 
zijn, de te gebruiken materialen, de hoeveelheid materialen, 
de voorwaarden waaraan het werk moet voldoen of ieder ander 
denkbaar aspect bij een project.

Marktwerking en geïntegreerde contracten
Veel kleinere opdrachtnemers in de GWW hebben ervaring met 
RAW bestekken, maar nog veel minder met UAVGC contracten 
waarin engineerings en/of ontwerpverantwoordelijkheden bij de 
opdrachtnemer komen te liggen. 

Keep it simple; het is belangrijk niet teveel prikkels in een 
contract in te bouwen. Voeg alleen Eprikkels of Dprikkels of 
andere prikkels toe indien dat de opdrachtnemer daadwerkelijk 
kansen biedt.

Daarnaast is het ook belangrijk de EMVIcriteria eenvoudig en 
eenduidig te houden. Het meest effectief zijn EMVIcriteria die 
de opdrachtnemer precies het ‘extra’ leveren wat wordt gewenst. 
Het gebruik van meerdere EMVIcriteria maakt afwegingen voor 
opdrachtgever en opdrachtnemer mogelijk nodeloos complex.

 

Niet overprikkelen

 Illustratie Dijkverbetering Windesheim 
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Analyse per project

Euro prikkel Aanbestedings prikkel

Kenmerken

Aandachtspunten

Projecten

Ambities

Organisaties

Randvoorwaarden

Vrijheidsgraden tot 
optimalisatie

Integreren in contract

Meerwaarde  
risico-allocatie

Bouworganisatie vorm

HWBPOpgave

Lijst met projecten

Analyse per project

Instrumenten mix
(Prikkels O.N.)
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Er is inzicht is gewenst in de kansen die de prikkels in geïntegreerde 
contracten bieden binnen een specifiek project. Hiervoor zijn 
diverse tools beschikbaar. Voor een eerste kennismaking is de 
PPS4Infratool op internet (www.pps4infra.nl) geschikt. Daarnaast 
is er specifiek voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma een 
afwegingskader geïntegreerde contracten ontwikkeld. 

Dit hoofdstuk gaat in op het afwegingskader en licht de 
belangrijkste stappen van het afwegingskader toe. 

 � De eerste stap is het inventariseren van projectkenmerken, 
aandachtspunten en randvoorwaarden. 

 � De tweede stap is het analyseren en prioriteren van aandachts
punten en afwegen ten opzichte van kansen en risico’s.

 � De derde stap vormt de keuze van een instrumentenmix: 
welke taken en verantwoordelijkheden zijn aantrekkelijk om 
te integreren in een contract (Pprikkel, Eprikkel, Dprikkel, 
Mprikkel en/of FMprikkel) en welke aanvullende prikkels 
bieden meerwaarde (Europrikkel, Aanbestedingsprikkel).

 � Het eindresultaat is een beschrijving van de belangrijkste 
afwegingen inzake de instrumentenmix voor een specifiek 
project inclusief toelichting.

Een samenvattend schema inclusief voorbeelduitwerking op  
A3formaat vindt u achterin het boekje. 

Afwegingskader geïntegreerde contracten

Onderhouden Beschikbaar stellenEngineeren

D-prikkel E-prikkel M-prikkel

FM-prikkelP-prikkel

P + D&C D&C E&C

Bouwen

RAW DBM DBFM

OntwerpPlan ontwikkelen
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Een analyse van kansen voor geïntegreerde contracten vereist een 
duidelijke inventarisatie op projectniveau. Daarbij is het handig de 
onderstaande stappen te doorlopen:

 � Beschrijven projectkenmerken (feiten)
 � Formuleren aandachtspunten
 � Benoemen van randvoorwaarden

Een risicoanalyse is een handig instrument om aandacht te 
vragen voor de projectkenmerken en aandachtspunten. Daarnaast 
biedt het de mogelijkheid te analyseren of het zinvol is specifieke 
kwaliteitsprikkels aan contracten toe te voegen.

 

 

Stap 1: Inventariseren

Euro prikkel Aanbestedings prikkel

Kenmerken

Aandachtspunten

Projecten

Ambities

Organisaties

Randvoorwaarden

Vrijheidsgraden tot 
optimalisatie

Integreren in contract

Meerwaarde  
risico-allocatie

Bouworganisatie vorm

HWBPOpgave

Lijst met projecten

Analyse per project

Instrumenten mix
(Prikkels O.N.)
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De analyse van kansen voor geïntegreerde contracten vereist 
een doorkijk op projectniveau. Daarbij is het handig de 
projectkenmerken te beschrijven:

 � Type opgave (HWBP, regionale opgave, etc.)
 � Faalmechanisme (waarom is investering gewenst / noodzakelijk)
 � Raming investering (incl. opbouw belangrijkste kosten

componenten (subsystemen))
 � Raming onderhouds en vervangingskosten
 � Schaal van de werkzaamheden (hoeveel kilometer)
 � Veiligheidsnormen (overstromingskans)
 � Planning
 � Beschrijving omgeving (weggebruik, bewoners of bedrijven in 

omgeving, etc.)
 � Plancomplexiteit

 Politieke en maatschappelijke onrust
 Complexiteit van opgave: technische plancomplexiteit en 

kwaliteit ondergrond omgevingscomplexiteit (ruimte druk) 

Analyse van de randvoorwaarden:

 � Omgeving en beleid
 Beleidswijzigingen: LCC kosten HWBP
 Regionale Fondsen (Delta Fonds)
 Wet Hof
 Omgeving

 � Eigen organisatie
 Expertise inhouse
 Huidige organisatie van LCC fases
 Houding eigen medewerkers

 � Marktpartijen GWW
 Risicodragend capaciteit (bijv. kennis & financieel)

Beschrijven projectkenmerken en randvoorwaarden 
per project
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3 � Beperken hinder tijdens realisatie 
 Bewoners
 Verkeer
 Bedrijven

 � Beperken schades (planschade / nadeel compensatie)
 � Voorkomen imago schade 
 � Reductie plancomplexiteit
 � Reductie investeringskosten
 � Reductie wijzigingen (kostenoverschrijdingen)
 � Versnellen uitvoering / vervroegen oplevertermijn
 � Organisatie / bemensing (schaal, juiste expertise)

 � Prikkelen innovatie
 � Marktkenmerken (effect op markt, capaciteit en ervaring,  

kijken verder dan je waterschap)
 � Duurzaamheid (zie www.omgevingswijzer.org)

 CO2 reductie (uitvoering)
 Werk met werk maken
 Sociale aspecten

 � Reductie beheer & onderhoudskosten
 � Toekomst bestendigheid

 Levensduur
 Toekomstige uitbreidbaarheid

 � Monitoring (op afstand)

Beschrijven aandachtspunten  
per project

De analyse kansen geïntegreerde contracten vereist een analyse van de aandachtspunten,  
gericht op de realisatie en op de exploitatie. Onderstaande lijst maakt prioritering mogelijk. 
Selecteer de belangrijkste: 
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De analyse van kansen voor geïntegreerde contracten vereist een 
duidelijke inventarisatie op projectniveau. Daarbij is het handig de 
onderstaande stappen te doorlopen:

 � Prioriteren aandachtspunten
 � Afwegen aandachtspunten in relatie tot:

 ambities
 risico’s
 scope contract
 vrijheidsgraden voor opdrachtnemer

 � Beoordelen passendheid binnen de randvoorwaarden

Een risicoanalyse is een handig instrument om aandacht te vragen 
voor de projectkenmerken en aandachtspunten. Daarnaast biedt 
het de mogelijkheid te analyseren of het zinvol is specifieke 
kwaliteitsprikkels aan contracten toe te voegen.

 

 

Stap 2: Analyseren

Euro prikkel Aanbestedings prikkel

Kenmerken

Aandachtspunten

Projecten

Ambities

Organisaties

Randvoorwaarden

Vrijheidsgraden tot 
optimalisatie

Integreren in contract

Meerwaarde  
risico-allocatie

Bouworganisatie vorm

HWBP Opgave

Lijst met projecten

Analyse per project

Instrumenten mix
(Prikkels O.N.)
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Aan de hand van de analyse van de aandachtspunten en de analyse 
van de vrijheidsgraden voor de opdrachtnemer is af te wegen 
welke aandachtspunten binnen de scope van het contract geregeld 
moeten worden en welke aandachtspunten anderszins geprikkeld 
moeten worden. 

Aandachtspunten of risico’s die door de opdrachtnemer te 
beïnvloeden zijn kunnen wel/niet in de scope van het contract 
worden opgenomen:

 � Pprikkel
 � Eprikkel
 � Dprikkel
 � Mprikkel
 � FMprikkel

Aandachtspunten en risico’s die niet in de scope van het contract 
worden opgenomen zijn toch te beïnvloeden via:

 � Aprikkel
 � Europrikkel

Belangrijk is te bezien of dit alles past binnen de relevante 
randvoorwaarden. 

 

 

Euro prikkel Aanbestedings prikkel

Kenmerken

Aandachtspunten

Projecten

Ambities

Organisaties

Randvoorwaarden

Vrijheidsgraden tot 
optimalisatie

Integreren in contract

Meerwaarde  
risico-allocatie

Bouworganisatie vorm

HWBP Opgave

Lijst met projecten

Analyse per project

Instrumenten mix
(Prikkels O.N.)

Stap 3: Keuze instrumentenmix

PPSsupport & Hoogwaterbeschermingsprogramma 50



4

Hollandse Delta

zeeland

Zuider-

Aa en Maas

Dommel

Brabantse Delta Peel

en

Maasvallei 

Rijn en IJssel

Regge en Dinkel

Scheldestromen

Rivierenland

Groot Salland

POV Piping

POV Piping

POV Piping

POV Piping

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Reest en Wieden

Velt en Vecht

Roer en 
Overmaas 

Vallei en Veluwe 

Schieland en de

Krimpener-
waard

Rijnland 

De Stichtse
Rijnlanden 

De Stichtse
Rijnlanden 

Amstel, Gooi
en Vecht 

POV Centraal Holland
Rijkswaterstaat

Hollands
Noorderkwartier

Rijkswaterstaat

Fryslân

Noorderzijlvest

Hunze en Aa’s

POV Waddenzeedijken

B
o

ve
n

m
a

a
s

G
r e

n
sm

aa s

Zandm
aas

M e p
p

e le
r d i e p

Z
w

arte
 

W ater

H
o

l l
an

ds
che  I J s s e l

I J sse l

I J s se l

B o v e n - R i j n  

Wa a l

N e d e r r i jn

Pann

e rdensc h Kana al

B e d i jkte

 M a a s

Ju
l i

anaka
naa l

M
a

a
s-

W
aa l k anaa l

       A

m s t e r d a m - R i j n k a n a a l

A
m

sterd
am

-R
ijn

kan
aal

No o r d z e e k a n a a l

G e k a n a l i s e e r d e  H o l l a n d s c h e  I J
ss e l

Ooste r sche lde

 Veers e  M

eer

Ka
na

al
 Z

ui
d-

Be
ve

la
nd

W e s t e r s c h e l d e

 K
an

a a
l  T

e r n
e

u
ze

n
-G

en
t

G revelin
g

e
nm

eer

H a r i n g v l i e t

B e n e d e n  M e r w e d e

NieuweMer wede

Beneden Maas

O u d e  M a a s

N i e u w e  W

a t e r w e g

N i e u w e  M a a s

B e r g s c h e  M
a a s

S p u i

Lek

Noord

A m e r

D
o

r d
ts

ch
e  

K
il

   
   

  

H o l l a n d s c h  D i e p

K r a m m e r V o l k e r a k
Wa d d e n z e e  

Ketel-        meer 

M a r k e r m e e r

G o o i m e e r

Eemmeer

Ve l u w e m e e r

D
r on t e

rm
e

e
r

Z w a rt e  Meer

I J s s e l m e e r

M erw
ede

ka
naal

Eijsden

Roermond

Lobith

Hoek van Holland

Kampereiland

Flevoland 

Harlingen 

Ameland 

Schiermonnikoog

Terschelling

Texel

Vlieland

Zoom-
         meer  

 Rijnenburg

Ravenstein

Maasbracht

Maeslantkering

De Bilt

Antwerpen

Gent

Terneuzen 

Goes

Zierikzee

Moerdijk

Doetinchem

Sneek

Emmen

Groningen

Zwolle

Kampen

Almere

Deventer

Zutphen

Laag-Soeren

Enschede

Apeldoorn

Utrecht

Amersfoort

Amsterdam

Arnhem

Ede

Dordrecht

’s-Hertogenbosch

Nijmegen

Eindhoven

Tilburg

Breda

Geleen

Maastricht

Zoetermeer

Leiden

Den Haag

Haarlem

Alkmaar

Heerlen

Helmond

Hilversum

Hengelo

Amstelveen

Roosendaal

Schiedam

Gouda

Vlaardingen

Spijkenisse

Alphen a/d Rijn

Purmerend

Zaandam

Almelo

Oss

Velsen

Venlo

Bergen op Zoom

Capelle 
a/d IJssel

Hoorn

Lelystad

Nieuwegein

Leeuwarden

Middelburg

Vlissingen

Den Helder

Delfzijl

Assen

Drachten

Hoofddorp

B i e s b o s c h

Koehool-West Holwerderpolder

West Holwerderpolder-Lauwersmeer

Vierhuizergat

Delfzijl-Eemshaven

Lauwersmeerdijk

Randmeerdijk Noordoostpolder
en Zwartemeerdijk

Genemuiden- 
Hasselt

ZwolleRondom Kampen

Dalfsen

Apeldoorns kanaal

Randmeerdijk

Oevererosie Klaphek

Randmeerdijk Flevopolder

Trajecten IJssel 1, 2 en 3

Strijensas

Amertak 
Geertruidenberg

Jannezand

Peerenboom-Genderen

Waardenburg-Opijnen

Diefdijk

Emanuelpolder

Zuid-Beveland West

Zierikzee/Bruinisse

Boerderij de Ruyter/ 
Flaauwershaven

 Burghsluis-Schelphoek

Capelle/Zuidplas Krimpen/Ouderkerk

Gouderak

IJsseldijk Gouda

Pannerden/Loo

Roermond

Gameren

Capelle/Moordrecht

Typologie van 
projecten Hoogwater
beschermingsprogramma

 � Zeekeringen

 � Rivierdijken

 � Rivierdijken in stedelijk gebied 
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Drie overstijgende verkenningen:
 � Piping
 � Waddenzeedijken
 � Centraal Holland

Daarnaast zijn er diverse dijkversterkingprojecten. Daarbij zijn drie 
clusters te onderscheiden met vergelijkbare kenmerken:

 � Dijkversterking in bebouwd gebied
 � Dijkversterking aan de kust
 � Dijkversterking langs rivieren in extensief bebouwd gebied

Voor deze drie clusters van projecten zijn belangrijke 
projectkenmerken en aandachtspunten geïnventariseerd. Aan de 
hand daarvan is per cluster van projecten (per type opgave) een 
indicatie gegeven van een bijpassende instrumentenmix. 

 

 

Drie type opgaven en projectoverstijgende 
verkenningen

PPSsupport & Hoogwaterbeschermingsprogramma 52



4

De projectoverstijgende verkenning 
Piping heeft twee doelstellingen. De 
eerste is verkenning van mogelijkheden 
om de omvang van de benodigde 
maatregelen (de opgave) te verkleinen. 
Het tweede doel is onderzoek naar de 
werking en toepassing van innovatieve 
maatregelen maatregelen. 

De projectoverstijgende verkenning 
Waddenzeedijken heeft 3 doelen: 
1) nauwkeuriger bepalen van de 
hydraulische belasting; 2) onderzoek doen 
naar mogelijke productinnovaties, onder 
andere voor bekledingen; 3) onderzoek 
doen naar procesinnovatie, onder 
andere het gebruik van voorland, het 
multifunctioneel gebruik van de kering en 
andere dijkconcepten. 

De projectoverstijgende verkenning 
Centraal Holland moet leiden tot een 
voorkeursalternatief met per locatie de 
feitelijke verbeteropgave met urgentie, de 
oplossingsrichting en concrete ruimtelijke 
en andere opgaven die in combinatie 
met de verbeteropgave kunnen worden 
aangepakt. 

3 projectoverstijgende verkenningen
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Projectkenmerken
 � Instabiliteit
 � Hoge ruimtedruk (intensief ruimtegebruik)
 � Verwachte traditioneel ratio CAPEX/ OPEX
 � Levensduur nader te bepalen
 � Hoge maatschappelijke druk op inzicht in het ontwerp

Aandachtspunten: 
 � Schade
 � Hinder omwonenden en dijk/weggebruikers
 � Imago opdrachtgever gedurende uitvoering

Dijkversterking in bebouwd gebied
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Aanbevolen instrumentenmix:

 � D-prikkel   Ja, om schade en hinder te voorkomen 
(eventueel Eprikkel)

 � M- prikkel  Nauwelijks, want er is nauwelijks onderhoud 
 � P- prikkel    Interessant, zeker omdat levensduur nader 

te bepalen is, maar risicovol door hoge 
maatschappelijke druk

 � A-prikkel  EMVI (minder hinder en minder LCC)
 � Euro-prikkel   Uitgestelde betaling of bonus malus 

gerelateerd aan EMVI

Dijkversterking in bebouwd gebied

Onderhouden Beschikbaar stellenEngineeren

D-prikkel E-prikkel M-prikkel

FM-prikkelP-prikkel

P + D&C D&C E&C

Bouwen

RAW DBM DBFM

OntwerpPlan ontwikkelen
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Projectkenmerken:
 � Bekleding/erosie van belang in zandige oplossingen
 � Lage ruimtedruk (extensief ruimtegebruik)
 � Beperkte plancomplexiteit
 � Verwachte lagere ratio CAPEX/OPEX dan traditionele dijk (door 

erosie problematiek)

Aandachtspunten:
 � Total LCC (voor alle beheerders van het gebied) 
 � Levensduur/toekomstige uitbreidbaarheid en monitoring op 

afstand

Dijkversterking aan de kust
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Aanbevolen instrumentenmix:

 � D-prikkel   Ja, om primair optimalisaties te benutten en 
mindere mate voorkomen schade/hinder

 � M- prikkel  Interessant afhankelijk ratio CAPEX/OPEX
 � P- prikkel   Nauwelijks zinvol omdat 

omgevingscomplexiteit beperkt is
 � A-prikkel   EMVI, om LCC te minimaliseren voor alle 

beheerders in gebied en uitbreidbaarheid te 
garanderen

 � Euro-prikkel   Uitgestelde betaling of bonus malus 
gerelateerd aan EMVI; als de M interessant 
is, kan ook een projectfinanciering van 
toepassing zijn

Dijkversterking aan de kust

Onderhouden Beschikbaar stellenEngineeren

D-prikkel E-prikkel M-prikkel

FM-prikkelP-prikkel

P + D&C D&C E&C

Bouwen

RAW DBM DBFM

OntwerpPlan ontwikkelen
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Projectkenmerken:
 � Piping 
 � Beperkt ruimtebeslag
 � Beperkte ruimtedruk in combinatie met hoge 

ontwerpcomplexiteit 
 � Beperkte omgevingscomplexiteit
 � Verwachte hogere ratio CAPEX/ OPEX & levensduur minder  

dan 20 jaar (in geval van nieuw technologie)

Aandachtspunten: 
 � Schade, hinder & imago (uitvoering)
 � Innovatie (beperkt ruimte & piping) 
 � Aanleg van nieuw geotextiel schermen (ontzorgen/garantie 

tijdens exploitatie)

Dijkversterking langs rivieren in extensief bebouwd gebied
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Aanbevolen instrumentenmix:

 � D-prikkel   Ja, om schade en hinder te voorkomen of te 
minimaliseren

 � M- prikkel   Interessant omdat oplossing voor piping voor 
relatief hoge onderhoudskosten faalkansen  
kan zorgen

 � P- prikkel   Ja, om tijdwinst te boeken en prikkel om 
ontwerpoptimalisaties te maken  
m.b.t. ruimtebeslag

 � A-prikkel   EMVI en dialoogproducten, door innovatieve 
karakter van oplossingen

 � Euro-prikkel   Bonus malus gerelateerd aan EMVI. Door 
innovatie karakter projectfinanciering lijkt  
niet een korte termijn optie

Dijkversterking langs rivieren in extensief bebouwd gebied

Onderhouden Beschikbaar stellenEngineeren

D-prikkel E-prikkel M-prikkel

FM-prikkelP-prikkel

P + D&C D&C E&C

Bouwen

RAW DBM DBFM

OntwerpPlan ontwikkelen
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Voorbeelden analyse 
per project

 
4 voorbeelden:

 � HWBP2  – Kinderdijk  Schoonhoven

 � HWBP2  –  Wieringermeerdijk

 � HWBP –  Capelle  Moordrecht

 � HWBP  –  IJsseldijk Gouda
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Voorbeeld: kenmerken KinderdijkSchoonhoven

Input - Projectkenmerken

Type kering (typologie binnen HWBP) Rivierkering / Dijkversterking Kinderdijk  Schoonhovenseveer (KIS)

Het project behelst het (gedeeltelijk) ontwerpen en versterken van circa 10 kilometer waterkering in de 
dorpen Kinderdijk, Nieuw Lekkerland, Streefkerk en GrootAmmers. De versterking vindt plaats door 
het aanbrengen van binnenwaartse grondoplossingen, aanbrengen van constructies in de buitenkruin 
of het binnentalud en realiseren van rivierwaartse grondoplossingen. Het project is onderdeel van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat. Nadre toelichting: Selectieleidraad

Veiligheidsnorm (van dijkring) 1 op 2000 (dijkring 16)

Ruimtelijke kenmerken
Ruimtedruk; 51 huizen langs de dijk en 60 schuren moeten gesloopt worden; terugbouwmogelijkheid  
was voorwaarde van Gemeente 

Faalmechanismen/ afgekeurd door Stabiliteit (Piping) & Hoogte

Schaal van de werkzaamheden Ca 10 km

Planning 20132016
Aanbesteding in 2013, 2013 begin slopen van huizen, in 2014 begin van 
grondwerk aannemer

Ratio CAPEX/OPEX
Dekking obv HWBP2 plus Gemeente Molenwaard (250 Keuro) en 
Provincie Zuid Holland (3,65 Miljoen) voor aanvullende wensen, 
bijvoorbeeld Fietspad

Investeringskosten Ca 95% totale projectkosten; 148 mln Onderhoud betreft 2 x per jaar grasmaaien, een keer in de 5 jaar stenen 
bijstorten. Onderhoud aan wegverharding is taak gemeente. Nieuwe 
monitoring systeem zijn meer onderhoudsgevoelig en zullen de % 
onderhoud vergroten in de toekomst

Kosten onderhoud & beheer 4% (onderhoud) + 1% (monitoring)

Onderhoudsrisico’s Beperkt
Restzettingen en deformatie; verzakkingen herstellen, verspoelen 
bermen 

Technische Plancomplexiteit Hoog

Belangrijke criterium in de keuze van oplossingsrichtingen was 
uitbreidbaarheid, en is door deze redenen gekozen om huizen te 
slopen een liever voor grond oplossingen. Grond bestaat uit dikke 
slappe lagen en er is wens tot nieuwe oplossingen voor Piping

Omgevingscomplexiteit Medium tot Hoog
Veel bewoners langs dijk die hinder ondervinden en hinder voor 
weggebruikers

Politiek/maatschappelijke complexiteit Medium
Beperkte kans op maatschappelijke onrust en hindermacht bij 
vergunningen tgv maatregelen. Weel beheersing tgv extra veel  
overleg met omgevingspartijen gedurende planfase
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Aandachtspunten Kinderdijk  Schoonhoven

Aandachtspunten Ambities In scope Vrijheidsgraden Risicobeheersing

Minimaliseren 
bouwkundige schade

Topprioriteit

Ja, alle risico’s ten aanzien van bouwkundige 
schade bij markt op basis van set met 
detailgegevens tav panden. Tijdens inlichtingen 
risico begrenst voor Opdrachtnemer; eerste 3 mln 
voor Opdrachtnemer; meer voor Opdrachtgever

Schade tgv zettingsrisico’s grond lastig te 
beïnvloeden, schade tgv werkzaamheden / 
trillingen wel te beïnvloeden

E-prikkel op bermen (afmetingen staan 
vast, optimalisaties mogen); D-prikkel op 
constructies

Minimaliseren hinder 
weggebruiker

Topprioriteit

Ja, minimum set met eisen ten aanzien van hinder 
in contract (waarborgen veiligheid fietsers en 
maximeren aantal weken waarop afsluitingen 
mogelijk zijn); 

Optimalisaties ten opzichte van de maximaal 
toegestane hinder conform vraagspecificatie 
zijn mogelijk en gewenst. Hangt af van 
uitvoeringsmethode en planning

EMVI op minder hinder dan contractueel nog 
acceptabel

Beheersen imago 
waterschap 
rivierenland

Topprioriteit
Ja, in randvoorwaarden is sprake van een 
maximaal ruimtebeslag waarover met omgeving 
is gesproken.

Optimalisaties worden verwacht in ¨constructies¨ 
(tbv ruimtebeslag), en in schade en overlast; en 
niet zo veel op kosten. Optimalisaties in de grond 
worden verwacht in uitvoerschema en beperken 
van deformaties (rest zettingen) door manier van 
aanbrengen. Ontwerp van bermen staat vast, 
en tekeningen voor grond constructies  (7km) 
ook vast; wel meer ontwerp vrijheid voor 3 km 
Constructie zones (damwanden/dijkduivels/ 
palenwanden)

E-prikkel op bermen (afmetingen staan 
vast, optimalisaties mogen); D-prikkel op 
constructies

Stimuleren innovaties Prioriteit 1

Ja, in contract zijn procesafspraken vastgelegd. 
Er is maximaal ruimtebeslag vastgelegd en er 
wordt ruimte gelaten om met minder ruimte af te 
kunnen (wordt zelfs geprikkeld)

Deels beïnvloedbaar  door Opdrachtnemer; 
belangrijk om nieuwe oplossingen die minder 
ruimte beslag nodig hebben te vinden. Daarom is 
gevraagd: bedenkt wat het kan binnen X ruimte en 
prikkel om met minder ruimte af te kunnen

EMVI op bepaalde innovaties (tav ruimtegebruik)

Toekomstbestendige 
oplossing

Prioriteit 2
Ja; Opdrachtgever neemt regie en besluit tot  
sloop xaantal huizen

Weinig vrijheidsgraden om hier van af te wijken Nihil

Monitoring op 
afstand

Prioriteit 3
Ja, Aannemer moet een simpel monitoring 
systeem neerlegen en daana overdragen aan ON; 
OG stelt daartoe functionele eisen. 

Tijdens aanbesteding (inlichtingenfase) is 
besloten tot minder vergaande eisen inzake 
frequentie en afstand

Dprikkel, bleek nog niet goed te specificeren

Beheersen 
meerkosten

Prioriteit 3
Ja; Coördinatieplicht  tav Kabels & Leidingen  
bij Opdrachtnemer. Deze kan optimaliseren  
richting de eigen uitvoeringsplanning

Prikkel en ruimte tot optimalisaties E-prikkel tav coördinatieplicht 

Doorlooptijd 
werkzaamheden

Prioriteit 3
Ja; minimale opleverdatum is contracteis;  
malus op eerdere oplevering

In uitvoeringsmethode en planning liggen 
mogelijkheden tot versnelling

EMVI op eerder opleveren; E-prikkel op snellere 
uitvoering
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Output: instrumentenmix Kinderdijk  Schoonhoven 

Integreren in contract

Pprikkel Niet aantrekkelijk; want complexiteit omgeving waarmee reeds (impliciet) afspraken zijn gemaakt

Dprikkel Deels aantrekkelijk; tbv 7 km constructies is Dprikkel mogelijk

Eprikkel
Deels aantrekkelijk; tbv 3 km bermen slechts ruimte voor optimalisaties op basisontwerp, beperkte kansen voor optimalisaties 
aan binnenzijde van de (monumentale) kunstwerken en optimalisaties op het bestaande referentie ontwerp

Mprikkel
Niet aantrekkelijk; want risico’ s ten aanzien van onderhoud zijn gering. Geldt niet voor kade/weg, maar die is in beheer bij 
gemeente en behoeft op dit moment geen onderhoud

FMprikkel Niet aantrekkelijk; want geen grote onderhoudsrisico’s en beschikbaarheid moet 100% zijn

Europrikkel 
(betalingsmechanisme)

Europrikkel

Europrikkel op onderdelen niet in scope en prioritaire risico’s  bonus /malus; geen Europrikkel op onderdelen die niet in 
scope zitten en geen prioriteit hebben

Aantrekkelijk: Europrikkel op minder risico meerkosten (begrenst op max 3 mln voor ON); 

Aantrekkelijk: Europrikkel op minder hinder en/of snellere oplevering; 

Aprikkel  
(aanbesteding/contract)

Aprikkel

Aprikkel op onderdelen niet in scope en prioritaire risico’s  bonus /malus; geen Aprikkel op onderdelen die niet in scope 
zitten en geen prioriteit hebben

Aantrekkelijk: tijdens aanbesteding gesproken over risicoallocatie mbt meerkosten schade en hinder  risico begrenst tot 3 
mln voor ON

Aantrekkelijk:tijdens aanbesetding gesproken over risico allocatie mbt monitoring op afstand  eisen aangepast 

Onderhouden Beschikbaar stellenEngineeren

D-prikkel E-prikkel M-prikkel

FM-prikkelP-prikkel

P + D&C D&C E&C

Bouwen

RAW DBM DBFM
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Input - Projectkenmerken

Type kering (typologie binnen HWBP) Buitendijk; HWBP2

Veiligheidsnorm (van dijkring) 1 op 4000 

Ruimtelijke kenmerken Ruimtedruk; hihil; weinig bebouwing, geen verkeer, homogeen landschap

Faalmechanismen/ afgekeurd door Steenbekleding afgekeurd

Schaal van de werkzaamheden > 16 km

Planning Uitvoering 20132014; oplevering voor 2015

Ratio CAPEX/OPEX SSK raming, zonder LCC

Investeringskosten

Ca 14 mln (alternatief complete steen
bekleding vervangen zou 22 mln kosten); 
gekozen is voor toevoegen laag stenen  
met daaroverheen gietasfalt hetgeen  
ca 14 mln kost

Stalen damwanden, aanpassingen aan drie kunstwerken die  
zijn afgekeurd (gemaal, keersluis en coupure/tunnel; gaat 
om aanpassen hoogte en versterking van de kunst werken), 
gedeeltelijke vervanging van de weg

Kosten onderhoud & beheer
Zeer gering; monitoring en grasmaaien  
en incidenteel steenbekleding vervangen

Onderhoudsrisico’s Beperkt
Ingieten van de stenen vergt enige aandacht om holle ruimtes  
te voorkomen

Technische plancomplexiteit Gering
Geen bebouwing; alleen bij noordelijke deel (omgelegde 
kanteldijk) zijn er enkele bewoners; geen verkeer (weg loopt 
naast dijk)

Omgevingscomplexiteit Gering
Aandachtspunt vormen de hevelbuizen tbv toevoer zoet water  
voor landbouw

Politiek/maatschappelijke complexiteit Gering
Aandachtspunt vormen de hevelbuizen tbv toevoer zoet water  
voor landbouw

Voorbeeld: kenmerken Wieringermeerdijk
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Aandachtspunten Wieringermeerdijk

Aandachtspunten Ambities In scope Vrijheidsgraden Risicobeheersing

Beperken hinder Topprioriteit
Ja; eis aan/afvoer stenen moet via water en eis  
ten aanzien van aanvoer gietasfalt moet via  
water (schepen) of centrale ter plekke

Gering
E-prikkel: Opdrachtnemer heeft binnen de eisen 
nog enige ruimte tot optimalisaties

Beperken klachten Topprioriteit
Ja; in contract bonus/malus regeling ten aanzien 
van klachten (< 6 bonus; > oplopende malus)

Beïnvloedbaar door ON
E-prikkel: Opdrachtnemer heeft in 
uitvoeringsontwerp en planning ruimte om 
klachtenrisico te beheersen

Technische kwaliteit Topprioriteit
Ja; keuze gietasfalt is voorgeschreven; keuze 
steensoort (groot of klein) en dikte gietasfalt  
is beïnvloedbaar

Beïnvloedbaar door ON

Proefvak voor winnaar aanbesteding; SCB om 
kwaliteit aan te tonen; iedere 50 meter aantonen 
dat er geen holle ruimtes zijn). Aprikkel op 
aantoonbare ervaring met gietasfalt

Toekomstige 
uitbreidbaarheid

Prioriteit 1 Ja; harde eis Geen Geen

Beheersen kosten 
(voorkomen meerwerk)

Prioriteit 2
Ja; via EMVI uitgevraagd hoe wordt omgegaan  
met voorkomen meerkosten

Beïnvloedbaar door ON
EMVI-prikkel: Opdrachtnemer heeft aangeboden 
dat meerwerk tot bedrag x voor zijn rekening 
komt. Daarboven afspraken nodig.

Flora en fauna Prioriteit 3 Harde eis Gering

Co2 reductie Prioriteit 4 Nee Beperkt (bijv keuze grote of kleine steen)
E-prikkel: Opdrachtnemer heeft binnen de eisen 
nog enige ruimte tot optimalisaties
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Output: instrumentenmix Wieringermeerdijk

Integreren in contract

Pprikkel
Niet aantrekkelijk; weinig optimalisaties denkbaar; Pprikkel kan dan hooguit risico’s brengen maar zal naar verwachting 
weinig opleveren want complexiteit omgeving waarmee reeds (impliciet) afspraken zijn gemaakt

Dprikkel Niet aantrekkelijk; weinig ontwerpoptimalisaties

Eprikkel
Aantrekkelijk; beperkte kansen voor optimalisaties ten aanzien van keuze steensoort (met name de grootte) en dikte en wijze 
van aanbrengen van het gietasfalt

Mprikkel
Niet aantrekkelijk; want nauwelijks risico’ s ten aanzien van onderhoud (tenzij er sprake is van een slechte uitvoering  holle 
ruimtes onder gietasfalt)

FMprikkel Niet aantrekkelijk; want geen grote onderhoudsrisico’s en beschikbaarheid moet 100% zijn

Europrikkel 
(betalingsmechanisme)

Europrikkel

Europrikkel op onderdelen niet in scope en prioritaire risico’s  bonus /malus; geen Europrikkel op onderdelen die niet in 
scope zitten en geen prioriteit hebben

Aantrekkelijk: EMVI / Europrikkel op beheersen meerkosten 

Aprikkel 
(aanbestedingstechnisch)

Aprikkel

Aprikkel op onderdelen niet in scope en prioritaire risico’s  bonus /malus; geen Aprikkel op onderdelen die niet in scope 
zitten en geen prioriteit hebben

Aantrekkelijk: Aeis ten aanzien van aantoonbare ervaring met gietasfalt

Onderhouden Beschikbaar stellenEngineeren

D-prikkel E-prikkel M-prikkel

FM-prikkelP-prikkel

P + D&C D&C E&C

Bouwen
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Voorbeeld: kenmerken Capelle  Moordrecht

Input - Projectkenmerken

Type kering (typologie binnen HWBP) Rivierkering

Veiligheidsnorm (van dijkring) 1 op 10.000 

Ruimtelijke kenmerken
Capelle: 400 meter, grote ruimtedruk; cultuurhistorische omgeving; geen sloop

Moordrecht: 700 meter; geen ruimtedruk; slappe bodum

Faalmechanismen/ afgekeurd door
Steile binnentalub kan afschuiven en macro stabiliteit aan binnenzijde dijk. Hoogte is nu nog geen 
probleem; komt mogelijk indien onderhoud aan weg moet plaatsvinden (gemeente is wegbeheerder, niet 
HHSL)

Schaal van de werkzaamheden Resp. 400 meter en 700 meter

Planning Start voorbereiding 2011; realisatie 20162017; oplevering 2018

Ratio CAPEX/OPEX
Capelle: Investering 3,7  4,8 mln; LCC 3,4  6,0 mln

Moordrecht: Investering 4,5  6,2 mln; LCC 4,6  5,3 mln

Investeringskosten Gemiddeld Eur 4,25 mln resp 5,35 mln

Kosten onderhoud & beheer Zeer gering; LCC betreft mn vervangingskosten en klein beetje inspectie grondlichaam en grasmaaien

Onderhoudsrisico’s Beperkt

Technische Plancomplexiteit Medium

Capelle: constructie risico  veel hinder tijdens uitvoering en kans 
op schades. Een nieuwe laag grond is goedkoper maar lastiger qua 
draagvlak 

Moordrecht: zettingsgevoelig, steile dijk  vraagt ruimte en veel 
grond; damwand is goedkoper en maakt behoud parkeerplekken 
mogelijk, maar beïnvloed mogelijk grondwater

Omgevingscomplexiteit Medium
Bij Capelle afwegingen rondom monumentaal pand op slappen  
veendijk  opvijzelen 

Politiek/maatschappelijke complexiteit Medium
Capelle  ziet kans voor upgrading gehele IJsseldijk;  
Zuidplas  houdt afstand
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Aandachtspunten Ambities In scope Vrijheidsgraden Risicobeheersing

Voorkomen schade 
aan panden op en om 
de dijk

Topprioriteit

Ja, programma van eisen is gebaseerd op een 
ontwerp wat met omgeving is afgestemd.  
Wel taak Opdrachtnemer om tijdens uitvoering 
schade en hinder te minimaliseren

Beperkt
E-prikkel  Opdrachtnemer kan tijdens de 
uitvoering wel schade en hinder minimaliseren 
(via detail engineering)

Behoud monumentale 
karakter woningen

Topprioriteit

Ja; opvijzelen wordt voorgeschreven in PvE. 
Als deze methode niet zal blijken te werken 
is aanpassing van plannen en begroting 
noodzakelijk. Dit is een belangrijk risico

Beperkt; HHSK heeft veel voorgeschreven
E-prikkel  Opdrachtnemer kan tijdens ontwerp 
optimaliseren (via detail engineering)

Maatwerk oplossing 
voor slotpark te Capelle

Topprioriteit
Ja; voorschrijven in eisen; belangrijke wens vanuit 
gemeente Capelle.

Beperkt; HHSK heeft veel voorgeschreven
E-prikkel  Opdrachtnemer kan tijdens ontwerp 
optimaliseren (via detail engineering)

Bekorten 
omgevingshinder

Topprioriteit
Opleverdatum niet zo belangrijk; belangrijker is 
beperken duur van de hinder (voor de omgeving)

Beperkt; HHSK heeft veel voorgeschreven
E-prikkel  Opdrachtnemer kan tijdens de 
uitvoering wel schade en hinder minimaliseren 
(via detail engineering)

Beheersen kosten 
(voorkomen meerwerk; 
mn tgv zettingen risico 
en steile talud)

Prioriteit 1
Ja; wel op hoofdlijnen ontwerp voorgeschreven; 
detailengineering verantwoordelijkheid 
opdrachtnemer

Beperkt
E-prikkel  Opdrachtnemer kan tijdens de 
uitvoering wel schade en hinder minimaliseren 
(via detail engineering)

Voorkomen imago 
schade HHSK

Prioriteit 2
Ja; wel op hoofdlijnen ontwerp voorgeschreven; 
detailengineering verantwoordelijkheid 
opdrachtnemer

Beperkt
HHSK maakt afspraken met omgeving en  
bewaakt deze

Ervaring bij UAVGC Prioriteit 3
Beperkte ervaring bij Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer met UAVGC

Stellen selectiecriteria
A-prikkel tijdens selectiefase; ervaring met  
UAVGC leverte extra punten

Toekomstvastheid Overig
Robuust ontwerpen voor 50 jr (100 jr bij 
constructies) is contracteis

Beperkt
HHSK maakt afspraken met omgeving en  
bewaakt deze

Verwerving van 
gronden

Overig Ja, opdrachtgever zal alle gronden verwerven Nvt

Aandachtspunten Capelle  Moordrecht
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Output: instrumentenmix Capelle  Moordrecht

Integreren in contract

Pprikkel Niet aantrekkelijk; want complexiteit omgeving waarmee reeds (expliciete) afspraken zijn gemaakt

Dprikkel Niet aantrekkelijk; omdat er al veel afspraken met omgeving zijn gemaakt waardoor ontwerpvrijheid beperkt is

Eprikkel
A antrekkelijk; beperkte kansen voor optimalisaties tav overgangsconstructies, bekorten van de hinder en beheersen 
restzettingen. 

Mprikkel
Niet aantrekkelijk; want risico’ s ten aanzien van onderhoud beperkt. In LCC raming zijn er periodieke kosten voor monitoring 
en grasmaaien en op langere termijn vervangingskosten. Kortom  weinig kansen tot Moptimalisaties (want voor werk binnen 
contractscope zijn er niet of nauwelijks onderhoudsrisico’s)

FMprikkel Niet aantrekkelijk; want geen grote onderhoudsrisico’s en beschikbaarheid moet 100% zijn

Europrikkel 
(betalingsmechanisme)

Europrikkel

Te overwegen is een Europrikkel op onderdelen niet in scope en prioritaire risico’s  schade en omgevingshinder (kost dan 
mogelijk extra budget)

Niet aantrekkelijk: Europrikkel op Moptimalisaties (want weinig kansen en weinig besparingen mogelijk)

Aprikkel 
(aanbestedingstechnisch)

Aprikkel

Aprikkel op onderdelen niet in scope en prioritaire risico’s  bonus /malus; geen Aprikkel op onderdelen die niet in scope 
zitten en geen prioriteit hebben

Aantrekkelijk is Aprikkel op ervaring met UAVGC

Overige aandachtspunten
EMVI op extra kwaliteit in ontwerp  Gemeente heeft geen geld voor extra’s maar wenst wel aandacht voor voorkomen van al te 
steile op en afritten van bewoners. Via EMVI uitnodiging aan Gegadigden tot iets slims
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Input - Projectkenmerken

Type kering (typologie binnen HWBP) Rivierkering

Veiligheidsnorm (van dijkring) 1 op 10000 

Ruimtelijke kenmerken Ruimtedruk; drukke dijkweg; historische omgeving

Faalmechanismen/afgekeurd door Stabiliteit (macrostabiliteit) & Hoogte

Schaal van de werkzaamheden Ca 3,8 km dijk

Planning 20152017; start aanbesteding in 2015 is prioriteit Rijnland

Ratio CAPEX/OPEX SSK raming, zonder LCC

Investeringskosten Ca 34 mln; Stalen damwanden, aanpassingen aan drie kunstwerken die zijn 
afgekeurd (gemaal, keersluis en coupure/tunnel; gaat om aanpassen 
hoogte en versterking van de kunstwerken), gedeeltelijke vervanging 
van de weg

Kosten onderhoud & beheer
Zeer gering; wel achterstallig 
onderhoud aan de kunstwerken  
die zijn afgekeurd

Onderhoudsrisico’s Beperkt
Afhankelijk van de gekozen oplossing vormen restzettingen nog een 
uitdaging. Verder zijn er de onderhouds en exploitatierisico’s ten 
aanzien van de kunstwerken

Technische plancomplexiteit Medium

Zeer slappe ondergrond waardoor dijkophoging tot extra zettingen  
zal leiden; beweegbare brug van gemeente vervangen is complex;  
weinig inzicht in actuele staat van de drie kunstwerken (verwaarloosd 
qua onderhoud)

Omgevingscomplexiteit Hoog
Dichtbebouwd, deels cultuurhistorisch en economisch belangrijk 
stedelijk gebied en vaargeul Hollandse IJssel  loopt dicht langs de dijk

Politiek/maatschappelijke complexiteit Hoog
Complex in verband met noodzaak tot behoud monumentale karakter 
kunstwerken

Voorbeeld: kenmerken IJsseldijk Gouda
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Output: instrumentenmix IJsseldijk Gouda

Integreren in contract

Pprikkel Niet aantrekkelijk; want complexiteit omgeving waarmee reeds (impliciet) afspraken zijn gemaakt

Dprikkel Niet aantrekkelijk; want er is reeds een met omgeving besproken referentieontwerp

Eprikkel
Aantrekkelijk; beperkte kansen voor optimalisaties aan binnenzijde van de (monumentale) kunstwerken en optimalisaties op 
het bestaande referentie ontwerp

Mprikkel
Aantrekkelijk; want risico' s ten aanzien van onderhoud kunstwerken is over te dragen aan opdrachtnemer. Geldt niet voor kade/
weg (want voor werk binnen contractscope zijn er niet of nauwelijks onderhoudsrisico's)

FMprikkel Niet aantrekkelijk; want geen grote onderhoudsrisico's en beschikbaarheid moet 100% zijn

Europrikkel 
(betalingsmechanisme)

Europrikkel

Europrikkel op onderdelen niet in scope en prioritaire risico's  bonus /malus; geen Europrikkel op onderdelen die niet in 
scope zitten en geen prioriteit hebben

Aantrekkelijk: Europrikkel op goed uitvoeren onderhoud (geen falen) 

Aprikkel 
(aanbestedingstechnisch)

Aprikkel

Aprikkel op onderdelen niet in scope en prioritaire risico's  bonus /malus; geen Aprikkel op onderdelen die niet in scope 
zitten en geen prioriteit hebben

Aantrekkelijk: bespreken tijdens aanbesteding items buiten de scope zoals uitbreidbaarheid brug en gedeeltelijke aanpassing weg 

Aantrekkelijk: bespreken tijdens aanbesteding items binnen de scope zoals ruimte tot optimalisaties monumentale 
kunstwerken en functionele eisen tav faalkansen kunstwerken, uitbreidbaarheid brug en gedeeltelijke aanpassing weg 

Overige aandachtspunten Discussie over scope dijk/weg; financiering onderhoud en aanpassingen aan weg (op kade)  vooraf beslechten

Onderhouden Beschikbaar stellenEngineeren
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Financiële prikkel

Juridische  prikkel

Kenmerken

Aandachtspunten

Projecten

Ambities

Organisaties

Randvoorwaarden

Vrijheidsgraden tot 
optimalisatie

Integreren in contract

Meerwaarde  
risico-allocatie

Bouworganisatie  
vorm

HWBPOpgave

Lijst met projecten

Analyse per project

Instrumenten mix
(Prikkels O.N.)

Er zijn verschillende manieren om het afwegingskader  
te benutten:

1. Zelf de afwegingen langslopen 
Aan de hand van de voorbeelden in dit afwegingskader  zijn de 
meest kansrijke bouworganisatievormen te analyseren.  
Dit kan alleen of in teamverband. 

2. Workshop afwegingskader 
Onder begeleiding kan in teamverband het afwegingskader  
worden doorlopen, uitmondend in een bondige rapportage 
met een schets van de belangrijkste prikkels en kansen.  
U kunt hiervoor contact opnemen met de programmadirectie 
(zie colofon). 

3. Samenvattend overzicht 
Benut het samenvattend overzicht waarin schematisch  
de stappen zijn beschreven en toegelicht.

 

 

Vervolgstappen
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 � Aprikkel = Aanbestedingsprikkel = benutten 
aanbestedingsprocedure om opdrachtnemer te prikkelen tot 
optimalisaties / prestaties (14 e.v.)

 � BVP = Best Value Procurement (39)
 � CAPEX = Capital Expenditure = Investeringskosten (26 e.v.)
 � Dprikkel = Design Prikkel = contract waarbij opdrachtnemer 

verantwoordelijkheden draagt voor het ontwerp (14 e.v.)
 � EIB = Economisch Instituut Bouwbedrijf (76)
 � EMVI = Economisch Meest Voordelige Inschrijving (38 e.v.)
 � Eprikkel = Engineerings prikkel = contract waarbij 

opdrachtnemer verantwoordelijkheden draagt voor uitwerking 
van het ontwerp (14 e.v.)

 � Europrikkel = via betalingsmechanisme prikkelen van 
opdrachtnemer (14 e.v.)

 � Exploitatiekosten = kosten voor onderhoud en beheer inclusief 
inspecties. De kapitaalkosten maken hier in deze definitie geen 
onderdeel van uit (26 e.v.)

 � FMprikkel = Finance & Maintain Prikkel = contract waarbij 
opdrachtnemer verantwoordelijkheden draagt voor 
beschikbaarheid van een dienst en zorg draagt voor onderhoud 
en financiering (14 e.v.)

 � HWBP = Hoogwaterbeschermingsprogramma (7 e.v.)
 � HWBP2 = Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (8 e.v.)
 � nHWBP = nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma = 

opgegaan in HWBP (7 e.v.)
 � Mprikkel = Maintain Prikkel = contract waarbij Opdrachtnemer 

verantwoordelijkheden draagt voor het onderhoud (14 e.v.)
 � OPEX = Operational Expenditure = Operationele kosten en 

opbrengsten (26 e.v.)
 � Pprikkel = Plan prikkel = contract waarbij opdrachtnemer 

verantwoordelijkheden draagt voor het planontwerp (14 e.v.)
 � TDT = Taskforce Deltatechnologie (11 e.v.)

Begrippenlijst
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Bijlage 1: 
Achtergronden 
HWBP en markt voor 
waterbouwwerken
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Stand van zaken
 � Het HWBP2 is in uitvoering; circa 1/3 is gerealiseerd, in Q1.2014 

start de uitvoering van acht grote projecten. De scope van het 
HWBP2 bestaat uit 89 projecten, bestaande uit 18 kunstwerken 
en 366,2 kilometer te versterken waterkeringen. 

 � Het HWBP is in voorbereiding; in 2014 start de verkenning van 
de eerste projecten. 

Ambitie HWBP:
Realisatie van de opgave 

2x sneller, 30% goedkoper   

Hoogwaterbeschermingsprogramma

VGR2 
20-06-2012

Planstudie 26

Realisatie 12

Gerealiseerde maatregelen 39

Op basis van nader onderzoek is gebleken dat de kering voldoet 9

Op basis van nader onderzoek is gebleken dat de kering voldoet 3

Totaal 89

Deltaplan 
Grote rivieren 
(gerealiseerd)

HBWP-2  
(1/3 gerealiseerd)

HWBP  
(nog te realiseren)

Opgave  
(km dijk)

300 
(waarvan helft 

Maaskade)

370 731

Budget  
(M€)

600 3.200 4.300

Productievolume  
(km/jaar)

23 26 Circa 50

Kosten per km 
(M€/km)

2 9 56
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 � Sinds 1996 worden in Nederland de primaire waterkeringen 
periodiek volgens wettelijk voorgeschreven normen getoetst.

 � In 2003 zijn de zeeweringen langs de Noordzeekust apart 
getoetst, de zogenaamde ‘prioritaire Zwakke Schakels’. De 
afgekeurde waterkeringen en Zwakke Schakels zijn opgenomen 
in het Tweede Hoogwaterbescherming programma (HWBP2) 
dat in 2007 van start ging om de waterkeringen weer aan de 
geldende wettelijke veiligheidsnormen te laten voldoen. 

 � Het HWBP2 is het belangrijkste investeringsprogramma voor de 
waterschappen op dit moment. Het programma omvat in totaal 
89 projecten. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor 79 
projecten, Rijkswaterstaat voor acht projecten en de provincie 
Groningen voor twee projecten. 

 � In totaal omvat het programma circa 367 kilometer dijk en 18 
kunstwerken. Het overgrote deel van de projecten zal in 2017 
zijn afgerond. In de begroting van het Deltafonds van 2013 is het 
budget voor het HWBP2 vastgesteld op € 3,2 miljard, waarvan 
tot 2013 circa € 750 miljoen is besteed.

Uitgaven HWBP-2 in miljoenen euro

Voortgang HWBP2
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VGR 2 (medio 2012)
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VGR 3 (ultimo 2012)Basisreportage (medio 2011)

Bron: EIB, sept 2013
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 � 50% van de projecten in HWBP2 zijn uitgevoerd en nog slechts 1/3 van het totaal aan beschikbare 
budget is uitgegeven. De uitvoering heeft aanzienlijke vertraging opgelopen. Prikkel om op tijd 
veiligheid te herstellen is beperkt (lange doorlooptijd tussen moment van afkeuren van een dijk en 
afronding herstel werkzaamheden).

 
 � Conform voortgangsrapportage maart 2013: vijf projecten worden naar verwachting pas 2017 

opgeleverd en één project loopt het risico verder dan 2017 te worden opgeleverd.

Enkele beelden HWBP2 o.b.v. gesprekken
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Zuiderzeedijk: 
 � 22,1 km, in 2006 raming 40,8 mln euro plus 6,1 mln euro 

voorbereiding. 
 � In 2013 staat de teller op 106 mln euro. 
 � Behalve forse vertraging in uitvoering en uitloop van de 

werkzaamheden was er tevens sprake van veel hinder voor de 
omgeving en problemen met het afschuiven van een deel van de 
dijk ten tijde van de oplevering in 2012. 

 � De vertraging en kostenoverschrijdingen maakte ook de 
interactie tussen opdrachtgever en aannemer en tussen 
opdrachtgever en Programmabureau ongemakkelijk.

R2-006 Houtribdijk: 
 � Momenteel is de beheerder doende met de afweging van 

varianten.
 � Hierbij wordt ook een referentieontwerp uitgewerkt om de 

subsidiabiliteit van de dijkversterking te kunnen toetsen.
 � De beheerder verwacht eind 2013 een voorkeursalternatief vast 

te kunnen stellen.
 � In de basisrapportage was al voorzien dat het project eind 2018 

kan worden afgerond.
 � Er wordt nog onderzocht of er kansen zijn voor versnelling, 

onder meer door innovatief inkopen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma-2
stand van zaken per 30 juni 2013

Enkele beelden HWBP2 o.b.v. gesprekken
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Dijkversterking Noordwijk / Zwakke Schakels
 

 � Kustversterking door dijk in duin en duinverbreding. April 2008 
afgerond.

 � Uitvoering zonder veel problemen.
 � Na oplevering blijkt dat, uit oogpunt van levenscyclus denken, 

niet de meest optimale oplossing is gekozen.
 � De kustversterking is mooi en goed ingepast in de 

omgeving, maar er is vooraf geen rekening gehouden met de 
exploitatiekosten. 

 � De gekozen oplossing vergt continue zandsuppletie in de 
toekomst (anders zal deel gerealiseerde kwaliteit verloren gaan).

Enkele beelden HWBP2 o.b.v. gesprekken
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 � In algemene zin geven bedrijven aan de ruimte voor de 
markt bij de opdrachtgevers in de waterbouw nog beperkt 
te vinden. Daarnaast is er vaak nog onduidelijkheid over 
verantwoordelijkheden en is de risicoverdeling volgens de 
bedrijven onevenwichtig.

 � Bij recente gunningen van de waterschappen ervaren de 
waterbouwbedrijven dat vooral prijs, risico, veiligheid 
en kwaliteit een rol hebben gespeeld. Levensduurkosten, 
duurzaamheid en innovatie zijn daarbij volgens hen van 
ondergeschikt belang geweest.

 � Belemmeringen voor innovaties liggen vooral in ruimtelijke 
procedures en technische voorschriften (ook wat betreft tijdstip 
van uitvoering) waardoor alternatieven worden bemoeilijkt. 
Ook ligt de uitvoeringswijze bij aanbesteding volgens de 
bedrijven veelal vast. Daarnaast zijn er soms beperkingen in  
wet en regelgeving.

 � Om zich beter te positioneren op de markt willen waterbouw
bedrijven in de komende jaren de samenwerking versterken.  
Dit zoeken zij vooral in samenwerking met toeleveranciers 
en, waar van toepassing, samenwerking binnen het MKB. 
Samenwerking met installateurs wordt relatief weinig genoemd.

Omzet samenstelling naar contractvorm, 2012 (%)

Trends bij waterbouwbedrijven
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Bron: EIB, sept 2013
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 � De toepassing van traditionele dan wel innovatieve contract
vormen loopt vrij sterk uiteen per type project bij de 
waterschappen. 

 � De meest traditionele manier van werken bij de waterschappen 
komt voor bij projecten op het gebied van watersystemen waar 
meer dan 80% van het investeringsvolume via traditionele 
contracten op de markt wordt gebracht . 

 � Dit betreft veelal kleinschalige werkzaamheden in de sfeer van 
grondwerk, groenvoorziening en baggerwerk, waarbij in de 
huidige situatie een groot deel van het aantal projecten via relatief 
kleine bestekken op de markt wordt gebracht. Daarnaast zijn er ook 
grotere projecten op het gebied van bijvoorbeeld landinrichting.

 � Bij waterkeringen werd door de waterschappen in 2012 meer 
innovatief aanbesteed (ruim 30%), maar komt het overgrote deel 
van het werk (circa 2/3) nog steeds op een traditionele manier op de 
markt, met name via het aanbesteden van uitgewerkte bestekken.

 � De meeste innovativiteit leggen de waterschappen aan de dag 
bij aanbesteding van waterzuiveringsprojecten. De helft van het 
investeringsvolume in 2012 komt hier via D&C op de markt.

Investeringen waterschappen naar contractvorm,  
per type project in 2012 (%)

 � Bij de nieuwste aanbestedingen zijn er inmiddels ook voorbeelden 
van contractvormen (met name DBFM) waarbij ook nog andere 
procesfuncties worden gecontracteerd. 

 � Wat betreft de wijze waarop ontwerp en prijs met elkaar in 
verband worden gebracht is op een aantal projecten met Best 
Value Procurement een nieuwe weg ingeslagen.

Investeringen waterschappen naar contractvorm
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Bron: EIB, sept 2013
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Trends bij de waterschappen
Waterschappen gaan de komende jaren geleidelijk meer geïnte
greerde contractvormen toepassen, met name bij waterkeringen.

Aandeel geïntegreerde contracten bij waterschappen 2012-2015

 � Waterschappen maken omslag naar een andere rolverdeling met 
de markt, zij het in onderling verschillend tempo. In 2012 is het 
aandeel openbare aanbestedingen met EMVI sterk toegenomen 
ten opzichte van de periode 20092011.

 � De trend naar meer uitbesteding in de komende jaren leidt 
geleidelijk tot meer toepassing van geïntegreerde contract
vormen: van 30% van de investeringen in 2012 naar 35% in 2015.

 � De groei in geïntegreerde contractvormen treedt vooral op bij 
waterkeringen. Het gaat daarbij met name om uitbesteding van 
ontwerp en communicatie. 

 � Bij waterzuivering vindt binnen geïntegreerde contractvormen 
een verschuiving plaats naar meer integrale uitbesteding inclusief 
onderhoud, beheer en exploitatie, soms met betrokkenheid van 
buitenlandse bedrijven.

 � De waterschappen zijn bezorgd over de financiële mogelijk
heden na inwerkingtreding van de wet HOF. Zo kan de wens tot 
grotere toepassing van lifecyclecosting op korte termijn leiden 
tot een hogere investeringsbehoefte. Sommige waterschappen 
overwegen mede daarom nieuwe financiële constructies om de 
uitgaven over een langere periode te spreiden.

 � De waterschappen besteden een belangrijk deel van het werk uit 
aan het MKB en maken zich zorgen over de mogelijkheden van 
het MKB om mee te gaan in de trend naar meer geïntegreerde 
contractvormen.

 � De waterschappen hebben nog geen goed beeld van het aanbod 
in verschillende disciplines op de huidige markt en de mogelijk
heden van de markt bij verdergaande uitbesteding van functies.

Trends waterbouwmarkt  steeds meer geïntegreerde contracten 
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 � In de komende jaren zal de toepassing van geïntegreerde 
contractvormen (gc) verder toenemen,

 � De verdere verspreiding van geïntegreerde contractvormen 
gaat volgens de bedrijven (vooral de middelgrote en grote) 
gepaard met een vergroting van het risico. De projecten van 
het groot en middenbedrijf kennen door hun grotere omvang 
en complexiteit een aantal extra risico’s in de planning en 
voortgang en eventueel in de onderhoudsfase.

 � Met geïntegreerde contractvormen zien bedrijven meer 
mogelijkheden om eigen ideeën in de projecten te kunnen 
inbrengen. Zij worden hierbij nog wel gehinderd doordat in 
de gunning de prijs nog steeds een grote rol speelt. Ook is de 
ontwerpvrijheid in de praktijk niet altijd heel groot en blijven 
hierdoor ideeën buiten het beeld van de opdrachtgever.

 � Nadelen van geïntegreerde contracten zijn de hoge 
transactiekosten en de hogere risico’s op deze projecten. 

 � De bedrijven met een hoog omzetaandeel bij de waterschappen 
verwachten minder dan de andere bedrijven dat de toepassing 
van geïntegreerde contractvormen zal toenemen. Opmerkelijk 
is verder dat een vrij groot deel (namelijk de helft) van deze 
bedrijven vindt dat kleine projecten ongeschikt zijn voor 
geïntegreerde contracten.

 � Bedrijven in de waterbouw ervaren prijs, kwaliteit, risico 
en veiligheid als de belangrijkste aspecten die bij recente 
gunningen van de waterschappen een rol hebben gespeeld. 
Kwaliteit heeft hier vooral betrekking op uitvoeringskwaliteit en 
het leveren volgens de bestaande technische standaarden. 

Belangrijke gunningsfactoren bij waterschappen

Echte innovaties spelen volgens de bedrijven nog niet echt een rol 
bij de gunning. Omgevingsbelangen vormen een aspect dat aan 
belang wint. Levensduurkosten en duurzaamheid (ten aanzien van 
energie en materialen) spelen nog nauwelijks een rol.

Beelden waterbouwmarkt: Contractvormen en innovatie

Prijs

Risico

Kwaliteit

Omgevingsbelangen

Veiligheid

Levensduurkosten

Duurzaamheid

Innovatie

0 10 20 30 40 50 60 70 80

>20% waterschappen <20% waterschappen Bron: EIB, sept 2013
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 � Opdrachtgevers: 
 Programmadirectie Hoogwaterbescherming: Jasper Tamboer en Bert van Andel
 PPSsupport: Helena Hernandez

 � Mede-deelnemers:  
Gaby Schouten (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard), Johan Arends 
(Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Henk Weijers (Hoogheemraadschap van Rijnland) 
en Frans van den Berg (Waterschap Rivierenland). 

 � Uitvoerders: 
Monica Altamirano (Deltares) en Caspar Boendermaker (BNG Advies)

 � Klankbord:  
Miranda Maarsen (Rijkswaterstaat), Ingrid Klokke (Ruimte voor de Rivier),
Henkjan van Meer  (Unie van Waterschappen) en Pieter Grinwis (Deltaprogramma)

 � Meer informatie: 
www.ppssupport.nl 
www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl

Colofon
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 Nieuwe contactgegevens

op met PIANOo via info@pianoo.nl of 070 - 379 82 99.
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