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1 Aanleiding en scope project Stadsdijken Zwolle 
 
Dijken worden eens per 12 jaar uitgebreid beoordeeld om te bepalen of versterking en/of verhoging 
nodig is. Voor de Stadsdijken is geconstateerd dat 7,5 kilometer binnen het traject van 9 km niet 
voldoet aan de huidige eisen en daarmee is er sprake van een veiligheidsopgave. Op deze 7,5 
kilometer is bijna overal een hoogtetekort voor de dijken geconstateerd. Daarnaast zijn er op delen 
van het traject opgaven op het gebied van stabiliteit en piping en zijn vijf kunstwerken als onvoldoende 
beoordeeld. Het doel van het project Stadsdijken Zwolle is het realiseren van een toekomstbestendige 
oplossing om het dijktraject aan de huidige eisen voor waterveiligheid te laten voldoen. Voor het 
project Stadsdijken Zwolle heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) het volgende doel 
gesteld: “het voor eind 2024 met partners realiseren van een toekomstbestendige oplossing voor de 
waterveiligheidsopgave met meerwaarde voor de omgeving tegen acceptabele kosten en met 
acceptabele hinder”.  
 
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werkt volgens de MIRT-systematiek waarbij elk 
project vier fasen kent: voorverkenning, verkenning, planuitwerking en realisatie. In het derde kwartaal 
van 2017 is het voorkeursalternatief van project Stadsdijken vastgesteld door het Algemeen Bestuur. 
Hiermee is de 2e fase (verkenning) van het project afgesloten. In bijlage 1 Factsheets Stadsdijken 
Zwolle zijn per deeltraject de belangrijkste projectkenmerken inclusief het voorkeursbesluit 
weergeven. Voorafgaand aan de start van de 3e fase, Planuitwerking, dient het Dagelijks Bestuur een 
marktbenaderings- en aanbestedingsstrategie vast te stellen. Belangrijk element van de 
marktbenaderingsstrategie vormt de keuze van contractvariant ofwel wijze van samenwerking met de 
uitvoerende markt in de planuitwerkings- en realisatiefase (hierna PU- en realisatiefase). 
 

Profielschets planuitwerking en realisatie Stadsdijken Zwolle 
 

• Het project Stadsdijken is grotendeels een binnenstedelijk project. Het traject wordt gekenmerkt door 
intensief gebruik van bewoners, bedrijven, recreanten en nutsbedrijven met onderlinge raakvlakken en 
afhankelijkheden. Deze binnenstedelijke ligging brengt een hoge dynamiek in ruimtelijke en 
maatschappelijke ontwikkelingen met zich mee, in het bijzonder aangejaagd door de huidige opwaartse 
trend in de economie; 

• De huidige kennis over areaal, de situatie van ondergrond, aanwezigheid van K&L, archeologie en 
explosieven is nog zeer beperkt omdat de onderzoeksinspanning bewust laag is gehouden tot aan het 
moment dat het Voorkeursalternatief is vastgesteld; 

• Het Voorkeursalternatief betreft een schetsontwerp. Alleen versterkingsrichting en te faciliteren functies 
zijn vastgelegd wat leidt tot een zeer grofmazig ruimtebeslag. Verdere uitwerking volgt in de 
planuitwerkingsfase; 

• Het technisch ontwerpproces en omgevingsmanagement zullen in deze uitwerking nauw verbonden zijn 
met elkaar. In tegenstelling tot vroeger is het maatschappelijk niet meer aanvaardbaar dat alles en 
iedereen moet wijken voor de dijkversterking. Een zorgvuldige afweging van belangen, een goede 
ruimtelijke inpassing van de dijkverbetering in de bestaande leefomgeving, flexibiliteit in het omgaan met 
de hoge dynamiek van een stad en het minimaliseren van de hinder in de uitvoering zijn vereisten. Dit 
alles moet op sobere en doelmatige wijze gebeuren binnen een beperkt ruimtebeslag; 

• De introductie van een nieuwe norm en nieuwe sterktemodellen voor dijken maken dat de scope en het 
technisch ontwerp niet stabiel zijn. Het project Stadsdijken zal moeten anticiperen op nieuwe inzichten in 
te verwachten waterstanden en in normen en leidraden. Enerzijds moet voorkomen worden dat bij 
nieuwe (landelijke) ontwikkelingen de verbeterde dijk alsnog afgekeurd wordt, anderzijds moet 
voorkomen worden dat er te robuust ontworpen wordt (vanuit financieel oogpunt en vanwege de 
inpassing in de omgeving). Gezien alle veranderingen is er een grote kans dat de versterkingsopgave 
(scope en/of uitgangspunten) gedurende de planuitwerking moet worden bijgesteld; 

• Het geotechnische ontwerpproces is geen vast algoritme, maar is sterk afhankelijk van engineering 
judgement. Te gebruiken rekenmodellen en uitgangspunten zijn niet voorgeschreven maar ontstaan 
veelal uit consensus tussen betrokken specialisten. 
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2 Doel memo afweging contractvariant  
 
Deze notitie presenteert de onderscheidende informatie ten behoeve van de contract- en 
aanbestedingskeuze binnen het project Stadsdijken Zwolle voor de fasen Planuitwerking en 
Realisatie.  
 
Het doel van deze notitie is: 

• het overzichtelijk presenteren van de onderscheidende beslisinformatie over de af te wegen 
contract- en aanbestedingsvarianten voor het project Stadsdijken Zwolle; 

• het daarmee faciliteren van besluitvorming over de te kiezen contract- en 
aanbestedingsvariant voor Stadsdijken Zwolle in de PU- en realisatiefase; 

• het herleidbaar onderbouwen van de contract- en aanbestedingskeuze. 
 

3 Procesomschrijving afweging contractvariant  
 
Het IPM team Stadsdijken heeft samen met Twynstra Gudde een proces doorlopen om op basis van 
de gegeven kaders, project- en organisatierisico’s en kenmerken van WDODelta te komen tot de 
optimale  samenwerking. Daarbij zijn activiteiten belegd bij de partij die het best gesteld staat de 
activiteiten uit te voeren en de risico’s te beheersen. Hieruit volgde een samenwerkingsvorm met de 
markt (ontwerpalliantie) die extern gereviewed is door diverse experts.  
 
Uit de reviews en het bestuurlijk overleg kwam de behoefte naar voren meerder varianten van 
marktbenadering te beschouwen en af te wegen. Samen met de Bestuurlijk en Ambtelijk 
Opdrachtgever is op basis van de doelstellingen van het project en de leidende principes van het 
HWBP WDODelta1 het afwegingskader en de te beschouwen contractvarianten vastgesteld. 
Vervolgens heeft het projectteam een drietal contractvarianten middels risicoanalyse verder 
uitgewerkt, afgewogen en beoordeeld. Middels een markttoets (marktconsultatie) en een review door 
het begeleidingsteam (aangewezen door de Programmadirectie HWBP) wordt deze afweging kritisch 
beschouwd. Op 21 november zal het Dagelijks Bestuur een besluit nemen ten aanzien van de 
contract- en aanbestedingsvariant.  
 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 4 omschrijft het afwegingskader en de daarin geformuleerde criteria en randvoorwaarden 
voor de afweging van de verschillende contract- en aanbestedingsvarianten. 
Hoofdstuk 5 omschrijft de drie nader beschouwde contract- en aanbestedingsvarianten.  
Hoofdstuk 6 beschrijft de risicoanalyse als nadere uitwerking van de drie contract- en 
aanbestedingsvarianten. 
Hoofdstuk 7 geeft weer hoe de drie contract- en aanbestedingsvarianten, gegeven het 
afwegingskader, scoren.  
Vervolgens omschrijft hoofdstuk 8 de conclusies naar aanleiding van de afweging en omschrift in korte 
hoofdlijn de ontvangen reviews van externe partijen.  
 
 
 

                                                      
 
 
1 Het Dagelijks Bestuur heeft op vier leidende principes vastgesteld om te komen tot programmasucces bij de uitvoering van het 
HWBP-programma.  
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4 Afwegingskader 
 
Samen met Bestuurlijk en Ambtelijk Opdrachtgever heeft het projectteam het afwegingskader 
opgesteld om te komen tot de gewenste contractvariant. Dit afwegingskader is gebaseerd op de 
leidende principes voor het gehele HWBP-programma van WDODelta, vastgesteld door het Bestuur 
en de specifieke projectdoelstellingen van het HWBP-project Stadsdijken (zie tekstbox 1).  
 
Tekstbox 1 Leidende principes en projectdoelstellingen 

 
Het afwegingskader bestaat uit drie afwegingscriteria en drie randvoorwaarden. De afwegingscriteria 
zijn bedoeld om onderscheidend inzicht te geven in de mate waarin elke contractvariant bijdraagt aan 
de gewenste effecten zoals omschreven in de criteria. Naast afwegingscriteria zijn er ook enkele 
randvoorwaarden gesteld. De te kiezen contractvariant dient ten minste aan deze randvoorwaarden te 
voldoen.  
 
Afwegingscriteria: 
1) De (te verwachten) mate waarin de variant bijdraagt aan de eis “maximale overschrijding 

van 20% op eigen financiële bijdrage Waterschap Drents Overijsselse Delta”; 
 Risico’s en onzekerheden die met name de uitvoeringsperiode manifest worden, kunnen leiden tot 

forse overschrijdingen van het budget. Het waterschap wil dit voorkomen door risico’s zoveel 
mogelijk vooraf te mitigeren en onzekerheden te minimaliseren. Het vroegtijdig beheersen van 
risico’s is projecteigen maar is in het bijzonder gedreven vanuit de subsidieregeling HWBP. In 
bijlage 2 Gevolgen subsidiebeschikking HWBP is een korte beschrijving van de werking van de 
subsidieregeling opgenomen.       

2) De (te verwachten) mate waarin mate waarin de variant leidt tot “maatschappelijk 
verantwoorde kosten”. 

 De opgave moet plaatsvinden tegen maatschappelijk verantwoorde kosten vanuit een Total Cost of 
Ownership (TCO) –perspectief.   

3) De (te verwachte) mate waarin de variant vormgegeven kan worden op een eenvoudig en 
robuust (aanbesteding technisch- juridisch- en financieel-) fundament.  
Met eenvoudig en robuust wordt niet bedoeld ‘zoveel mogelijk regels’, maar regels die helder en 
fair zijn en volledig in dienst staan van de projectbelangen. Het fundament dient logisch in gebruik 
te zijn en strategisch (inschrijf)gedrag van een marktpartij te voorkomen.  

 
Randvoorwaarden: 
a) De te kiezen variant biedt het Waterschap Drents Overijsselse Delta de ruimte te sturen en 

te beslissen in ontwerpkeuzes. 
Voor een soepele overdracht aan de beheerafdeling, is het noodzakelijk dat het waterschap zich 
(mede)verantwoordelijk voelt voor gemaakte keuzes die bepalend zijn voor onder andere het te 
behalen veiligheidsniveau en beheer en onderhoud. Het waterschap wil daarom als kenniseigenaar 

Leidende principes: 
1. De beheersing van het programma en de projecten is gericht op het minimaliseren van de 

(financiële) risico’s en het maximaliseren van de voorspelbaarheid; 
2. We zetten maximaal in op een kwalitatieve hoogwaardige organisatie; 
3. We werken in verbinding met de omgeving; 
4. Ten behoeve van risicominimalisatie en het maximaliseren van voorspelbaarheid zoeken we naar 

een optimale samenwerkingsvorm met en betrokkenheid van de markt. 
 
Projectdoelstellingen: 

1. De dijk voldoet aan de norm en is geaccepteerd door de afdeling beheer; 
2. Het project is binnen budget gerealiseerd; 
3. Stakeholders kijken positief terug op het proces; 
4. Het project is uiterlijk in 2024 gerealiseerd. 
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en beheerder betrokken zijn bij de belangrijkste keuzes in het ontwerpproces. Gegeven de grote 
ontwerpruimte die het Voorkeursalternatief van Stadsdijken (VKA) nog biedt, is het lastig voor de 
beheerafdeling de eisen die bepalend zijn in deze keuzes, nu al op te stellen. Daarnaast is er een 
vernieuwd ontwerpinstrumentarium in ontwikkeling die slechts strekt tot aanbeveling. In het 
ontwerpproces is ruimte benodigd voor discussie met beheerder en met experts over hoe het 
instrumentarium wordt toegepast. Ontwerpregels in de geotechniek bieden ruimte voor interpretatie 
op basis van vakmanschap. 

b) De te kiezen variant biedt een ontwerp- en realisatieproces met waarborgen voor belangen 
vanuit verschillende stakeholders. 
Project Stadsdijken bevindt zich in een dynamisch, stedelijke omgeving met een groot aantal 
stakeholders. Met de opwaartse economie, volgen ontwikkelingen in Voorst en Holtenbroek en de 
daaraan verbonden belangen van stakeholders zich snel op. Het is de expliciete wens van het 
Algemeen Bestuur dat er oog is voor de belangen van de verschillende stakeholders, zowel in de 
planuitwerkings- als realisatiefase. Dit vraagt in de planuitwerking een open en in zekere mate 
flexibel ontwerpproces waarbij ruimte is voor inbreng en nieuwe ontwikkelingen vanuit deze 
stakeholders in een actief participatieproces. In de realisatiefase is er nadrukkelijk aandacht voor 
de beperking van overlast. Voor een goede borging van de strategische belangen van stakeholders 
(bestuurlijke partners, maar ook bewonersparticipatie) is het daarbij van belang dat het waterschap 
op essentiële punten zelf kan beslissen. Het waterschap kent deze stakeholders het beste en kan 
daarin soms de noodzaak zien om ontwerpkeuzes te maken die een project overstijgend belang 
dienen.   

c) De te kiezen variant leidt tot een realistische Mijlpaal “Dijk Veilig” uiterlijk 28-06-2024. 
Dit uitgangspunt is vastgesteld in overleg met Programmadirectie HWBP en vormt daarmee een 
randvoorwaarde. 
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5 De beschouwde contractvarianten    
 
In het voortraject is de range waarbinnen contractvarianten nader worden beschouwd, onderbouwd 
afgebakend. Dit proces is weergegeven in bijlage 3 Trechteringsproces contractkeuze. Ook is op 
hoofdlijnen het primaire proces dat in de PU- en realisatiefase doorlopen wordt, uitgewerkt aan de 
hand van vier ontwerploops. Aan de hand deze ontwerploops en binnen de afgebakende range zijn op 
basis van expert judgement drie mogelijke contractvarianten opgesteld (zie figuur 2). Onderstaand 
volgt een omschrijving van de drie vormen. In bijlage 4 Schema contractvarianten is een nadere 
toelichting op deze drie varianten opgenomen.  
 
Figuur 1 Af te wegen contractvarianten HWBP Stadsdijken 
 

 
 
 
1. Engineering en Construct (E&C) 

a) Planuitwerkingsfase wordt onder regie van WDODelta uitgevoerd. Het waterschap is sturend 
en verantwoordelijk voor het proces. WDODelta wordt ondersteund met ingenieurs- en 
adviesdiensten (eerste aanbesteding). Deze bestaan uit het uitvoeren van gedegen (grond- en 
areaal) onderzoeken, het uitvoeren van het ontwerpproces (VO en DO) inclusief ondersteuning 
omgevings- en vergunningenmanagement, het opstellen van een vraagspecificatie en (UAV-
GC) contract inclusief het begeleiden van de aanbesteding. Alle diensten worden in dit geval 
zoveel mogelijk in één overeenkomst aanbesteed om het risico op raakvlak en 
afstemmingsproblemen te minimaliseren. WDODelta is verantwoordelijk voor de 
hoofdvergunningen en de te doorlopen procedures. Uitvoeringskennis wordt nadrukkelijk 
betrokken in het ontwerpproces. Een voorbeeld is een marktconsultatie in het ontwerpproces 
op risico’s en uitvoerbaarheid. 

b) De realisatiefase (tweede aanbesteding) wordt middels een Engineering & Construct (E&C) 
door de markt uitgevoerd. Startpunt aanbesteding “werk” vindt plaats op basis van de door het 



Pagina   9 van 41 versie 1.0 
 
 
 
 

adviesbureau opgestelde vraagspecificatie. Gunning op EMVI, waarbij een plan voor het 
beperken van omgevingshinder gewaardeerd wordt, maar prijs dominant is (verhouding prijs - 
kwaliteit 70% - 30%). Startpunt bij gunning zijn de onherroepelijke hoofdvergunningen 
(Projectplan waterwet, NB wet vergunning, FF ontheffing) en een reëel transparant 
risicoprofiel, vatbaar voor verdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

c) Detail en technische uitwerking van het ontwerp (engineering) en realisatie door 
opdrachtnemer. Waterschap staat betrokken op enige afstand. 

d) Kern van de UAV-GC overeenkomst is het verdelen van taken en risico’s tussen waterschap 
en opdrachtnemer. 
 

2. Plan, Design en Construct (P-D&C) 
a) Planuitwerkingsfase wordt onder regie van opdrachtnemer uitgevoerd waarbij WDODelta 

voornamelijk toetsend betrokken is. Opdrachtnemer draagt in PU fase zorg voor het 
ontwerpproces (VO en DO) inclusief omgevings- en vergunningenmanagement. 
Opdrachtnemer draagt zorg voor de hoofdvergunningen en de te doorlopen procedures. 
WDODelta blijft verantwoordelijk voor het grondverwervingsproces en het strategische 
omgevingsmanagement. Proceseisen borgen de mogelijkheden voor betrokkenheid van 
opdrachtgever bij het ontwerp- en omgevingsproces. Na gunning kunnen (technische) 
optimalisaties voorgesteld worden, waarbij opdrachtnemer en waterschap beide delen in het 
voordeel. 

b) PU en realisatiefase wordt op basis van het VKA (vertaald in vraagspecificaties eisen en 
proces) en aanvullende gegevens over grond, areaal en uitgebreid risicodossier in één 
contract aanbesteed waarbij de prijs voor uitvoering van het ‘werk’ (mede) bepalend is voor de 
gunning.  

c) De aanbesteding verloopt via een concurrentiegerichte dialoog waarbij na voorselectie drie 
partijen een ontwerp uitwerken, een plan opstellen en in de dialoogrondes optimaliseren. 
Onderdeel van de aanbieding betreft het al dan niet overnemen van risico’s of het voorstel 
deze in een risico-alliantie opdrachtgever-opdrachtnemer onder te brengen. Gunning op EMVI 
waarbij het plan van aanpak gewaardeerd wordt in combinatie met het zo veel mogelijk 
overnemen van risico’s in relatie tot de prijs (verhouding prijs - kwaliteit 60% - 40%). De 
mogelijkheid bestaat om de realisatiebeschikking na PU-fase aan te vragen op basis van een 
geoptimaliseerd ontwerp.   

d) Kern van de overeenkomst onder UAV-GC is het verdelen van taken en risico’s. De wijze 
waarop de risico’s worden verdeeld komt tijdens de aanbesteding in een concurrentie gerichte 
dialoog tot stand. 

 
3. Ontwerpalliantie  

a) Planuitwerkingsfase wordt onder gezamenlijke regie van WDODelta en opdrachtnemer 
uitgevoerd: een ontwerpalliantie. Risico’s in de planuitwerking worden binnen de alliantie 
gedragen. Opdrachtnemer en waterschap bepalen de benodigde grond- en 
areaalonderzoeken. De vraagspecificatie voor de realisatiefase wordt gezamenlijk opgesteld 
en de risico’s worden in de planuitwerking zoveel mogelijk gemitigeerd. Tijdens de 
planuitwerking (overallcontract) zijn er waarborgen om tot ontbinding over te gaan indien de 
samenwerking onvoldoende tot stand komt en er bijvoorbeeld onoverkomelijke discussies over 
kosten ontstaan. 

b) De realisatiefase wordt onder regie van opdrachtnemer uitgevoerd met een traditionele 
verhouding tussen opdrachtnemer en waterschap op basis van de UAV-GC. 

c) De (interne) organisatie is vooraf meegenomen in besluit, rollen en verantwoordelijkheden 
zodat de alliantie op bestuurlijk, directie- en projectteamniveau gestalte krijgt. 

d) PU en realisatiefase wordt op basis van het VKA in één contract aanbesteed. Er wordt geen 
technische oplossing uitgevraagd maar een proces om tot deze oplossing te komen. Kwaliteit 
van het plan van aanpak en inzet team zijn dominant in de gunning voorafgaand aan start PU 
fase. De prijs voor de realisatie wordt vastgesteld na afronding van het uitvoeringsontwerp.  

e) Prijsvorming voor de realisatie vindt plaats door checks- en balances met kostendeskundigen 
en een 
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“kostentafel”. Optimalisatie van kosten geschiedt door functies toe te voegen, prestaties te 
verhogen of kosten te verlagen (value engineering).  

f) Aanbesteding middels concurrentie gerichte dialoog waarbij een dialoog-product het “plan van 
aanpak planuitwerking” vormt. Gunning op EMVI waarbij de kwaliteit van het plan en de inzet 
van een team dominant zijn en prijs van bepaalde kostendragers (voorbeelden hiervan zijn 
inkoop van basismaterialen zoals bijvoorbeeld damwand en klei) een rol speelt (verhouding 
prijs - kwaliteit 20% - 80%).  In de overeenkomst worden behalve bij de aanbesteding 
gevraagde prijs van kostendragers economische prikkels ingebouwd om zekerheid te bieden 
om tot maatschappelijk verantwoorde kosten te komen (zie hiervoor ook bijlage 5 
Procesvereisten prijsvorming bij ontwerpalliantie).  

6 Risicoanalyse 
 
De varianten zijn nader beschouwd met behulp van een risicoanalyse. De twee centrale vragen in 
deze de risicoanalyse zijn:  

1. ‘Welke ongewenste gebeurtenissen kunnen per contractvariant optreden waardoor de 
projectdoelstellingen niet behaald worden?  

2. Welke oorzaken liggen ten grondslag aan deze ongewenste gebeurtenissen die 
samenhangen met de betreffende contractvariant? 

 
Uit de analyse blijkt dat er drie ongewenste top-gebeurtenissen kunnen optreden. Deze zijn op zich 
zelf niet onderscheidend voor de contractvarianten, namelijk: 

a. Dijk niet veilig /  beheerder accepteert oplevering niet; 
b. Overschrijding van de beschikking; 
c. Ontevreden stakeholders. 
 

De bovenliggende oorzaken die leiden tot de ongewenste gebeurtenissen zijn per variant wel 
onderscheidend (zie tabel 1). De unieke combinatie van de bovenliggende oorzaken per 
contractvariant heeft drie risicoprofielen doen ontstaan (zie tabellen 2 t/m 4). De volledige 
risicoprofielen per contractvariant zijn opgenomen in bijlage 6 Risicosessie marktbenadering.  
 
Tabel 1. Bovenliggende oorzaken per contractvariant 

Variant 1: E&C Variant 2: P-D&C Variant 3 Ontwerpalliantie 
A) Harde knip tussen de 
bedenker/ontwerper en uitvoerder van 
de versterking 

B) Contract op basis van een 
gefixeerde vraag en aanbod waarbij 
OG zijn vraag vooropstelt en ON zijn 
aanbod. 

D) Het beperken van de prijsprikkel in 
de selectie leidt mogelijk tot 
maatschappelijke kostenverhoging en 
verlies aan draagvlak. 
 

B) Contract op basis van een 
gefixeerde vraag en aanbod waarbij 
OG zijn vraag vooropstelt en ON zijn 
aanbod. 

C) Contract-complexiteit (opstellen en 
beheersen) 

E) Onvoldoende 
samenwerkingscompetenties 
WDODelta 
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Tabel 2. Variant 1, E&C, risicoprofiel 

Bovenliggende oorzaak A:  
Harde knip tussen de bedenker/ontwerper en uitvoerder van de versterking 
Ongewenste gebeurtenis Oorzaken en gevolgen 
Overschrijding van de 
beschikking 
 

- Onvoldoende ontwerpsturing in PU op realisatie(risico’s). 
 

- Informatielek bij overgang PU naar realisatie. Verlies aan kennis en informatie. 
 

- Ontwerp niet/onvoldoende maakbaar.  
 

- Vergunning te krap voor uitvoering of vergunningen moeten aangepast worden 
of ON gaat kostentechnisch suboptimale werkmethode toepassen.   

Ontevreden stakeholders 
 

- Onvoldoende ontwerpsturing in PU op realisatie(risico’s) en hinder. 
 
- Meer hinder tijdens realisatie dan tijdens PU fase voorzien en gecommuniceerd 

Bovenliggende oorzaak B:  
Contract op basis van een gefixeerde vraag en aanbod waarbij OG zijn vraag vooropstelt en ON zijn aanbod. 
Ongewenste gebeurtenis Oorzaken en gevolgen 
Beheerder accepteert 
oplevering niet 

- Aanbieding sluit technisch niet aan op behoefte ontwerp (normen en leidraden 
geen hard algoritme). 

Overschrijding van de 
beschikking 
 

- Areaal onvoldoende onderzocht. Areaalonderzoek wordt door realisator ter 
discussie gesteld. Dit risico is in deze contractvorm niet overdraagbaar. 
 

- Strategisch inschrijven door ON (bijvoorbeeld laag inschrijven op prijs en risico’s 
(te) gunstig inschatten met verwachting het op meerwerk te verdienen). 

Ontevreden stakeholders 
 

- Hoogdynamische projectomgeving in de stad leidt in uitvoering tot aanvullende 
eisen van stakeholders waar ON niet mee uit de voeten kan. ON zal zijn 
afgeprijsde aanbod vooropstellen.  

 
Tabel 3. Variant 2 PD&C, risicoprofiel 

Bovenliggende oorzaak B:  
Contract op basis van een gefixeerde vraag en aanbod waarbij OG zijn vraag vooropstelt en ON zijn aanbod. 
Ongewenste gebeurtenis Oorzaken en gevolgen 
Beheerder accepteert 
oplevering niet 

- Ontwerpregels in de geotechniek bieden ruimte voor interpretatie.  
 

- Door onervarenheid is WDODelta is onvoldoende in staat om eisen op 
functioneel niveau te verwoorden. ON houdt vast aan contractuele eisen 

Overschrijding van de 
beschikking 
 

- Hoogdynamische projectomgeving (binnenstedelijk) leidt tot aanvullende eisen 
en gewijzigde omstandigheden na contractering. 
 

- ON heeft prijs afgegeven op basis van een VKA gebaseerd op 
kennisonzekerheid en overname risico’s. Aanbieding sluit niet aan op behoefte 
OG. Indien aannames anders uitpakken zal ON zijn afgeprijsde aanbod 
vooropstellen. Eventuele aanpassingen leiden tot kostenverhoging. 

Ontevreden stakeholders 
 

- Gegeven contractvorm zal ON weinig ruimte geven om flexibel in te springen op 
hoogdynamische omgevingsproces. Aanvullende wensen en eisen stakeholders 
worden niet gehonoreerd. 
 

- Meekoppelkansen worden niet verzilverd. 
Bovenliggende oorzaak C:  
Contract-complexiteit (opstellen en beheersen) 
Ongewenste gebeurtenis Oorzaken en gevolgen 
Beheerder accepteert 
oplevering niet 
 

- Ontwerpregels in de geotechniek bieden ruimte voor interpretatie.  
 
- WDODelta is onvoldoende in staat om eisen op functioneel niveau te 

verwoorden tot een niet tegenstrijdig contractdeel.  
 

- Door grote afstand tot ON is het leereffect voor WDODelta minimaal  
Overschrijding van de 
beschikking 
 

- Strategisch inschrijven door ON (bijv. laag inschrijven op prijs en risico’s te 
gunstig in te schatten, met verwachting het op meerwerk te verdienen). 
 

- Aanbesteding mislukt of moet overnieuw omdat tijdens risicotoedeling in de 
aanbesteding of na gunning te grote wijzigingen doorgevoerd moeten worden 
waardoor de aard van de opdracht wezenlijk wijzigt.  

  



Pagina   12 van 41 versie 1.0 
 
 
 
 
Tabel 4. Variant 3 Ontwerpalliantie, risicoprofiel 

Bovenliggende oorzaak D:  
Onvoldoende draagvlak voor contractvorm door twijfel aan aanwezige prijsprikkels 
Ongewenste gebeurtenis Oorzaken en gevolgen 
Overschrijding van de 
beschikking 

- Vertraging en mede als gevolg daarvan extra kosten door controle, zijsturing en 
vertraagde besluitvorming door discussie over maatschappelijk verantwoorde 
kosten als gevolg van gekozen contractvorm. 
 

- Extra kosten als gevolg van discussie in de PU-fase met opdrachtnemer. 
Ontevreden stakeholders - Weinig voorbeelden binnen de waterbouw beschikbaar. Relatief nieuwe vorm van 

aanbesteding. Hierdoor is er in mindere mate een  a priori vertrouwen van interne 
ambtelijke en bestuurlijke organisatie. 

Bovenliggende oorzaak E:  
Onvoldoende samenwerkingscompetenties WDODelta 
Ongewenste gebeurtenis Oorzaken en gevolgen 
Overschrijding van de 
beschikking 
 

- Samenwerking in de PU-fase mislukt als gevolg van onvoldoende incentives. 
Hierdoor is een nieuwe aanbesteding noodzakelijk. 

 
- Extra kosten als gevolg van discussie in de PU-fase met opdrachtnemer. 

 
- WDODelta kan tempo ON niet aan en zorgt voor vertraging  

 
- ON haakt af vanwege lange duur interne WDODelta processen 

 
- Weinig voorbeelden binnen de waterbouw beschikbaar. Relatief nieuwe vorm van 

aanbesteding. Hierdoor kans groter op aanpassing contract.  
Ontevreden stakeholders - Interne organisatie WDODelta kan tempo ON niet aan en voelt zich onder druk 

gezet.  
 

- Weinig voorbeelden binnen de waterbouw beschikbaar. Relatief nieuwe vorm van 
aanbesteding. Hierdoor kans groter op aanpassing contract wat leidt tot extra 
kosten en verlies aan (intern) draagvlak. 
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In figuren 2 t/m 4 is de kwantificering van de ongewenste gebeurtenissen opgenomen per 
contractvariant. De volledige  toelichting is opgenomen in bijlage 6 Risicosessie marktbenadering. 
 
Tabel 5 Indeling kansklasse en gevolgklasse 

Dijk niet veilig /  beheerder 
accepteert oplevering niet 

 

Overschrijding van de 
beschikking 

 

Ontevreden stakeholders 
 

 
1 Discussie in ontwerpproces 1 < 0,6 M€ 1 Enkele bewoners / bedrijven 

ontevreden 
2 Beheer accepteert na 

discussie 
2 0,6 M€ - 1,2 M€ 2 Veel weerstand van bewoners en 

bedrijven 
3 Beheer accepteert niet, 

aanpassingen nodig na 
oplevering 

3 1,2 M€ - 6 M€ 3 Ontevreden bestuurlijke partners 

4 Dijk voldoet niet aan norm 4 > 6 M€ 4 Bestuurlijke crisis 
 

 
Figuur 2 Variant 1 E&C kwantificering na beheersing 

 
Figuur 3 Variant 2 PD&C kwantificering na beheersing 

 

 
Figuur 4 Variant 3 Ontwerpalliantie kwantificering na beheersing 

 

  

 

https://icons8.com/icon/tag/peaceful-protest
https://icons8.com/icon/tag/peaceful-protest
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7 Afweging varianten: 
 
Op basis van de risicoprofielen, beschreven in het voorgaande hoofdstuk zijn de varianten gescoord 
op de afwegingscriteria en de randvoorwaarden. Op afwegingscriteria is een relatieve score 
gehanteerd (1 staat voor meest positieve bijdrage aan het criterium 3 staat voor minst positieve 
bijdrage aan het criterium). Van de randvoorwaarden is enkel aangegeven of eraan wordt voldaan of 
niet. 
 
Tabel 6 Afweging varianten 

Criteria / randvoorwaarden  Variant 1 Variant 2 Variant 3 
1)  < 20% overschrijding eigen bijdrage 2 3 1 

2)  Maatschappelijk verantwoorde kosten 1 2 1 

3)  Robuust en eenvoudig 1 2 1 

a) Ontwerp invloed WDODelta V V V 

b) Borgen stakeholder belang V X? V 

c) Tijdig klaar V V V 

 
Criterium 1: < 20% overschrijding eigen bijdrage:  

• Variant 3 Ontwerpalliantie levert de meest positieve bijdrage aan dit criterium (score 1). 
‘Opdrachtnemer werk’ is inhoudelijk gecommitteerd door betrokkenheid in de planuitwerking. 
De kosten realisatie worden aan het eind van het ontwerpproces vastgesteld en beschikt. Er is 
vervolgens geen harde knip naar realisatie. Hierdoor is het de verwachting dat veel uitvoering 
gerelateerde risico’s zijn gemitigeerd in de PU-fase. Dit beperkt de kans op 
kostenoverschrijding in de realisatie.           

• Variant 1 Engineering en Construct (E&C) is neutraal (score 2). Door realisatie kennis te 
betrekken in het ontwerp en areaal goed in beeld te brengen wordt de kans op overschrijding 
beperkt. Ontwerpfouten, inconsistenties in de uitvraag kunnen door de contractvorm 
(gefixeerde vraag en aanbod) leiden tot meerwerkkosten. De opdrachtnemer realisatie draagt 
geen verantwoording over het reeds doorlopen ontwerpproces. De realisatiekennis die is 
ingebracht in de PU fase, is niet noodzakelijk die van de daadwerkelijke uitvoerende partij. 
Hierdoor is er een reëel risico dat realisatie-effecten en werkprotocollen in vergunningen 
afwijken van de door deze uitvoerder voorziene werkwijze. 

• Variant 2 P-D&C levert de minst positieve bijdrage (score 3). Het VKA is op een hoog 
abstractieniveau uitgewerkt. Ontwerpfouten en inconsistenties in het contract zijn reëel gezien 
de complexiteit en de nu aanwezige kennis bij WDODelta. Daarnaast is er sprake van een 
hoog dynamische omgeving en daardoor onzekere scope. Een aanbesteding aan het begin 
van de PU-fase, op basis van prijsconcurrentie en risico-overname, leidt naar verwachting tot 
wijzigingen en kostenoverschrijding. 
 

Criterium 2: Maatschappelijk verantwoorde kosten: 
• Variant 1 Engineering en Construct (E&C) en Variant 3 Ontwerpalliantie leveren in 

vergelijkbare mate de meest positieve bijdrage aan dit criterium (beide score 1). 
Variant 1 Engineering en Construct (E&C). Door een vergaande uitwerking voor aanbesteding 
werk is een effectieve concurrentie op prijs reëel. Binnen deze variant is de prijs gedreven 
concurrentie in de aanbesteding het instrument ter borging van maatschappelijke kosten.  
Variant 3 Ontwerpalliantie. Bij maatschappelijke kosten gaat het om de totale kosten en wat 
daarvoor is geleverd. Op basis daarvan kan de doelmatigheid worden bepaald. De 
gezamenlijk uitvoering planuitwerking in variant 3 leidt tot een realistische aanbieding 
realisatiefase en optimale mitigatie van realisatierisico’s. Hierdoor is het verschil tussen de 
prijs van de aanbieding en de prijs die aan het eind van het project aan opdrachtnemer is 
uitgegeven (inclusief alle wijzigingen, etc.) naar verwachting kleiner dan bij de inzet van een 
aanbestedingsmethode met concurrentie op prijs. 

• Variant 2 P-D&C levert de minst positieve bijdrage aan dit criterium (score 2). In deze variant 
worden VKA en risico’s vroegtijdig afgeprijsd door opdrachtnemer. In deze fase van het 
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project is de onzekerheid van de raming groot. Dit leidt mogelijk tot onrealistisch scherpe 
inschrijvingen onder druk van concurrentie met als gevolg afwenteling van kosten op 
opdrachtnemer dan wel opdrachtgever en discussie na aanbesteding over kosten in relatie tot 
de contractscope. Daarnaast zijn de kosten voor uitvoerende partijen om te komen tot een 
aanbieding erg hoog. 
 

Criterium 3: Robuust en eenvoudig: 
• Variant 1 Engineering en Construct (E&C) en Variant 3 Ontwerpalliantie leveren in 

vergelijkbare mate de meest positieve bijdrage aan dit criterium (beide score 1). 
Variant 1 Engineering en Construct (E&C). Enerzijds is er veel ervaring met deze 
contractvariant. Anderzijds is er sprake van een gedetailleerde uitwerking. Dit beperkt de 
ruimte voor interpretatie en leidt tot een gedetailleerd contract. Dit kan leiden tot 
inconsistenties. 
Variant 3 Ontwerpalliantie. De aanbesteding, met gunning dominant op kwaliteit is relatief 
nieuw. Dit leidt mogelijk tot aanpassingen contract tijdens of na aanbesteding ter borging van 
een juiste samenwerking. De samenwerking zelf is ook nieuw voor de organisatie wat eisen 
stelt aan de samenwerkingscompetenties. De eenvoud zit in het contract. In deze variant is 
het niet noodzakelijk om vooraf de feitelijke vraagspecificatie vast te leggen. Er wordt een 
proces uitgevraagd en niet een vastomlijnd product. 

• Variant 2 P-D&C scoort levert de minst positieve bijdrage aan dit criterium (score 2). Binnen 
deze variant is een functionele uitvraag noodzakelijk, gebaseerd op het Voorkeursalternatief. 
Ontwerpregels in de geotechniek bieden ruimte voor interpretatie en zijn lastig in eisen vast te 
stellen. De beheerorganisatie moet op korte termijn beheerderseisen formuleren ten behoeve 
van het contract. De inschatting is dat WDODelta hier onvoldoende toe in staat is. Tijdens de 
uitvoering van het contract, wanneer de eisen nader worden uitgewerkt, komen 
inconsistenties en vergeten eisen aan het licht . Dit leidt tot contractuele discussies, wie het 
risico van het gewijzigd inzicht moet dragen. De aanbestedingswijze waarbij het ontwerp en 
risico’s worden afgeprijsd en risico’s in de aanbestedingsfase worden verdeeld, leidt mogelijk 
tot discussie over de proportionaliteit van risicoverdeling.   

 
Randvoorwaarde a: Ontwerpinvloed WDODelta 

• Middels proceseisen wordt betrokkenheid waterschap bij ontwerp en het ontwerpproces 
verzekerd. De varianten voldoen aan deze randvoorwaarde. 
 

Randvoorwaarde b: Borgen stakeholder belang 
• Variant 2 P-D&C voldoet naar verwachting onvoldoende aan deze randvoorwaarde. Het 

borgen van de stakeholderbelangen in het ontwerpproces wordt door opdrachtnemer op basis 
van beperkte gegevens (VKA op hoofdlijnen) in concurrentie op prijs gecalculeerd in de 
aanbieding. Gezien de hoog dynamische binnenstedelijke omgeving van Stadsdijken zijn 
nieuwe wensen/eisen vanuit stakeholders zo goed als zeker te verwachten. Opdrachtnemer 
kan hier, gegeven de gefixeerde prijs bij aanbieding, onvoldoende op inspelen.  
 

Randvoorwaarde c: Tijdig klaar 
• De varianten voldoen aan deze randvoorwaarde. 
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8 Advies IPM-team  
 
Variant  3 Ontwerpalliantie levert de meest positieve bijdrage aan de gestelde criteria in het 
afwegingskader.  
 
Het IPM-team adviseert variant 3 Ontwerpalliantie omdat: 
1. Een lage risicotolerantie is het uitgangspunt. Dit uitgangspunt is meegeven door het Bestuur 

(leidend principe). Dit uitgangspunt is voor alle type projecten van belang maar in het bijzonder 
voor het project Stadsdijken Zwolle. De omvang van dit project is gelijk aan 50% van de jaaromzet 
van WDODelta. Uit de kwantificering van de ongewenste gebeurtenissen blijkt dat de 
ontwerpalliantie op dit onderdeel positiever scoort ten opzichte van de twee andere varianten. De 
kans op overschrijding van de beschikking/eigen bijdrage is in deze variant het beste gemitigeerd. 

2. De omgeving kent vanwege de binnenstedelijk ligging een hoge dynamiek. Gedurende de 
planuitwerking en ook in de realisatiefase worden eisen en wensen vanuit diverse stakeholders 
ingebracht mede als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in het projectgebied (woonwijk 
Holtenbroek, bedrijventerrein de Voorst) die met de opwaartse trend in de economie merkbaar 
toenemen. Dit vraagt om een integrale benadering waarbij voldoende ruimte en flexibiliteit is in het 
ontwerpproces om onzekerheden te kunnen beheersen.  

3. Het project kent een risicoprofiel welke samenhangt met de stedelijk projectomgeving met 
intensief en op sommige plekken risicovol gebruik. Ontwerp en uitvoeringswijze kennen hierdoor 
een nauwe onderlinge afhankelijkheid. Daarnaast is het ontwerpinstrumentarium fluïde en is het 
geotechnische ontwerpproces geen standaard algoritme maar meer een belangenafweging op 
basis van expert judgement. Veruit de meeste kosten worden gemaakt in de uitvoeringsfase. De 
risico’s in uitvoeringsfase worden echter grotendeels in de PU fase beheerst waarbij elke 
uitgegeven euro in de PU fase zich meermaals laat terugverdienen in de uitvoeringsfase. Dit vergt 
een strategische samenwerking vanaf de ontwerpfase gebaseerd op partnership in beheersing 
van risico’s.  

 
In het proces van ontwikkeling van de drie contractvarianten, de beoordeling en afweging hiervan zijn 
een adviesbureau, diverse externe adviseurs uit de kennispool, het Begeleidingsteam (aangesteld 
door PD HWBP) en de taskforce Deltatechnologie betrokken geweest. Ook zijn middels een 
marktconsultatie zeven uitvoerende marktpartijen geconsulteerd. Het Begeleidingsteam kan de 
analyse en conclusies zoals hierboven weergegeven, volgen. Dit geldt ook voor de marktpartijen en 
de Taskforce die daarbij een duidelijke voorkeur uitspreken voor variant 3 Ontwerpalliantie. Zie 
hiervoor bijlage 7 Marktconsultatie en review Begeleidingsteam HWBP en Taskforce.   
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Bijlage I  Factsheets Stadsdijken Zwolle 
 
  



 

 

  
  
  
   
  
  
   
   

Stadsdijken Zwolle 

Trajecten 
1  Voorst Zwolle-IJsselkanaal 
2 Voorst Zwartewater 
3 Holtenbroek Zuid 
4 Holtenbroekdijk 
5  Westerveld 

 

Plangebied 
 
Het plangebied Stadsdijken Zwolle heeft een lengte van 8,7 kilometer en ligt langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en langs het Zwartewater in Zwolle. Het gebied loopt via de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal 
van de Spooldersluis tot aan de monding van de Vecht.   
Het zuidelijke deel van het plangebied bestaat uit industrieel gebied. Hier loopt de waterkering bijna onzichtbaar door en langs industrieterrein Voorst, waar zowel grote als kleine bedrijven zijn gevestigd. Voor Zwolle is dit een belangrijk economisch gebied. Het middendeel loopt langs stedelijk gebied. De dijk ligt langs de kantoren, 
bedrijven en woonwijk van Holtenbroek. Op, bij en soms onder de waterkering loopt stedelijke infrastructuur, zoals de Blaloweg, de snelweg A28 en de spoorverbinding Zwolle-Kampen. Het noordelijk deel van het 
projectgebied ligt in landelijk gebied. De gronden zijn hier in agrarisch gebruik. De dijk loopt hier langs de Westerveldse kolk en de Noorderkolk en loopt door of langs waardevol natuurgebied. Een groot deel van het traject is niet in eigendom van het Waterschap. 
 Over het te versterken deel zijn vijf deeltrajecten onderscheiden. Op basis van onder andere aanwezigheid van 
bebouwing en natuurlijke kenmerken zijn deze trajecten verder onderverdeeld in 13 deeltrajecten. 

Scope 
 
Voor het project Stadsdijken zijn op basis van de projectkenmerken en de kaders, in volgorde van prioriteit, de volgende projectdoelstellingen geformuleerd: 1. De dijk voldoet aan de norm en is geaccepteerd door de afdeling beheer; 

2. Het project is binnen budget gerealiseerd (specifiek: risicominimalisatie en maximalisatie van de voorspelbaarheid); 
3. Stakeholders kijken positief terug op het proces; 4. Het project is uiterlijk in 2024 gerealiseerd.  

Areealgegevens 
 

Thema Stand van zaken 
Kabels en leidingen Bureauonderzoek (KLIC) uitgevoerd. Gegevens opgevraagd bij nutsbedrijven. 

Gevolgen van dijkversterking is met beheerders van grote leidingen besproken (verlegging noodzakelijk ja of nee, wat voor kosten). Zeer groot aantal kruisende en parallel liggende kabels en leidingen zijn bekend in het plangebied (>600), waarvan 
circa 250 conflicterend zijn met dijkverterking.  

Archeologie Bureauonderzoek uitgevoerd. Grootste deel van plangebied heeft een hoge tot middelhoge verwachtingswaarde. 
 

Bodem Bureauonderzoek (archiefonderzoek bij provincie en gemeente) is uitgevoerd. Een 
groot aantal verontreinigde locaties (circa 18) zijn bekend direct langs het dijktraject.  

Niet gesprongen explosieven Bureauonderzoek uitgevoerd. Meerdere verdachte locaties van bombardementen, loopgraven en een ontploft kruitschip.   
Geotechniek Bodemlagen zijn in kaart gebracht door analyse van historisch grondonderzoek en een kleine onderzoekscampagne. Sterkte van grondsoorten is met enkele labproeven 

verkend. Aanbeveling is een uitgebreide onderzoekscampagne in de vervolgfase.    

Versie 0.1.0 
7 september 2017 



    

VKA Keuzes 
 - De dijk wordt in de richting van het water versterkt door de aanleg van een groene oever; 
- Ter hoogte van de insteekhaven vindt de versterking plaats op het parkeerterrein van Scania met behoud van de functionaliteit van de 

sprinklerpompen en het huidige aantal parkeerplaatsen (in de eindsituatie); - De testbaan van Scania blijft in de definitieve situatie ongewijzigd; - De definitieve situatie biedt ruimte voor een fietspad;  
- Ter hoogte van de Rieteweg wordt de dijk in de richting van het water versterkt; 
- In de detaillering van het ontwerp wordt rekening gehouden met het zoveel mogelijk voorkomen van grote verleggingen van kabels en leidingen, in ieder geval: persrioolleiding gemeente Zwolle en Waterschap, Middenspanning 

Tennet en gasleiding Enexis.  
Ontwerpvrijheid 

 - Bepalen en optimaliseren kruinhoogte - Bepalen taludhellingen 
- Bepalen en ontwerpen pipingmaatregel - Bepalen type en afmetingen constructie bij testbaan Scania 
- Ontwerpen bekleding van de oever - Inpassen raakvlakken  

Raakvlakken 
 - Terrein Scania (testbaan, transportroute, afwikkelen vrachtverkeer, 

pompinstallatie met duikers, parkeren voertuigen); - Kruisen infrastructuur (Brug N331, Spoorbrug, Voorsterbrug, K&L); - Faciliteren scheepsvaart (afmeren insteekhaven Scania, opstapplaat Rederij 
Keur); - Behouden toegankelijkheid en functionaliteit bedrijven (Leeuwbouw, C&I 
Holland, Abott).  

Meekoppelkansen 
 - Fietspad (Gemeente Zwolle); - Damwanden Zwolle IJsselkanaal (RWS). 

Ongewenste gebeurtenissen  
 1. Meer K&L verleggen dan gedacht (zeer groot aantal 

K&L in ondergrond). 2. Extra onderzoek / onvoorziene vondsten NGE 
(verdacht gebied, bombardementszone). 3. Extra onderzoek / onverwachte vondst 
milieuhygienische bodemverontreiniging (roeren bodem Zwolle-IJsselkanaal, voorm. depot RWS). 4. Hinder omgeving (doordraaien productie oa Scania 
essentieel). 5. Extra onderzoek / onverwachte vondst archeologie 
(hoge archeologische verwachtingswaarde). 6. Samenwerking RWS levert vertraging op. 7. Bezwaar in procedure op VKA keuze (C&I Holland, 
Leeuwbouw). 8. Stakeholders onvoldoende aangehaakt in 
ontwerpproces (Gemeente, RWS, Scania, Prorail). 9. Ontwerp blijkt niet uitvoerbaar (vergunningen te krap).  

Stakeholders 
 - Rijkswaterstaat (BG en partner SOK MKK); - Gemeente Zwolle (BG en partner SOK MKK 

fietspad); - Provincie Overijsel (BG); - Prorail; - Scania; - Leeuwbouw; - Rederij Keur; - C&I Holland; - Abott; - Vitens; - Tennet (raakvlak); - Enexis, Eurofiber; - Schuttevaer (beroepsvaart).  

Trajectfacts 
 Deeltrajectnummer: 1 Deeltrajectnaam: Voorst Zwolle-IJsselkanaal 
Lengte: 1600 m 
 

Opgave  
 lengte opgave
Hoogte: 1600 m 0,7–1,2 m
Piping: 100 m ca. 26 mStabiliteit binnenwaarts: 0 mBekleding:  300 m
 Kunstwerken: geen  

Deeltraject 1: Voorst Zwolle-IJsselkanaal 

Kenschets 
 In dit deeltraject ligt de dijk langs de westelijke grens van bedrijventerrein Voorst. Dit deeltraject ligt volledig in een stedelijke omgeving, met vooral veel 
bedrijventerreinen. Het overgrote deel van de waterkering loopt langs het terrein van Scania. In dit gebied bestaat de waterkering vaak uit een (groene) kade 
(grondlichaam) begrensd door damwanden direct langs het water. Omdat het maaiveld achter de dijk relatief hoog is, is het grondlichaam niet zo groot qua ruimtebeslag.  
 In dit deeltraject zijn circa 70 conflicterende kabels en leidingen bekend 
waaronder enkele groten: gas, middenspanning en een persriool. Het grootste deel van het traject heeft een archeologische waardering ‘waardevol’. Er is 1 bekende verontreiniging. In het noordelijk deel zijn enkele historische 
inslagkraters en mitrailleurstellingen bekend (verdacht op dump- en afwerpmunitie). 



    

VKA Keuzes 
 - De dijk wordt ter hoogte van de Katwolderweg en Gasthuisdijk niet versterkt. In geval van hoogwater worden tijdelijke beheermaatregelen ingezet; 
- De dijk wordt ter hoogte van het Balkengat in de richting van het water versterkt door de aanleg van een groene oever; 
- De dijk wordt ter hoogte van de tankput van VARO energy versterkt in de beperkte ruimte tussen de aanmeerplaats en de tankput. De damwanden in de buitenteen worden nader onderzocht en indien nodig vervangen. De 

afgekeurde leidingkruising wordt aangepast; - De dijk wordt ter hoogte van Zandbergen en Hornbach richting de bedrijven 
(binnenwaarts) versterkt in grond met lokaal grondkerende constructies voor het behoud van functionaliteit; - De nieuwe situatie maakt een fietspad op of langs de kruin niet onmogelijk 
op het moment dat het gebruik van de naastliggende bedrijfsterreinen wijzigt. 

Ontwerpvrijheid 
 
- Bepalen en optimaliseren kruinhoogte; - Bepalen taludhellingen; 
- Bepalen afmetingen stabiliteitsbermen; - Opstellen en afstemmen ontwerp ter hoogte van VARO (o.a. ontwerp constructie op de kruin, damwand buitenteen, ligging brandweg); 
- Ontwerpen bekleding van de oever; - Inpassen raakvlakken. 

Raakvlakken 
 - Terrein VARO (parkeerplaatsen vrachtwagens, toegankelijkheid, opslaan 

vloeistoffen, lossen schepen); - Behouden toegankelijkheid en functionaliteit bedrijven (Abott, Leeuwgroep, Sensus, Van der Kamp, Hornbach); 
- Kruisen infrastructuur (brandgang VARO, K&L); - Parkeergelegenheid vrachtwagens behouden (Zandbergen Vastgoed B.V.); 
- Balkengat (cultuurhistorie). 

Meekoppelkansen 
 
- Fietspad (Gemeente Zwolle). 

Ongewenste gebeurtenissen  
 

1. Brand, explosie of lekkage van brandstoffen (VARO). 2. Bezwaar in procedure op VKA keuze zandzakken 
(Leeuwgroep). 3. Extra onderzoek / onverwachte vondst NGE 
(verdacht gebied, bombardementszone). 4. Extra onderzoek / onverwachte vondst milieuhygienische bodemverontreiniging (roeren 
bodem Balkengat, voormalig depot shell en BP). 5. Hinder omgeving (doordraaien productie o.a. VARO 
en Sensus essentieel). 6. Extra onderzoek / onverwachte vondst archeologie (zeer hoge archeologische verwachtingswaarde). 

7. Stakeholders onvoldoende aangehaakt in ontwerpproces (gemeente, Varo, Sensus, 
Leeuwgroep). 8. Ontwerp blijkt niet uitvoerbaar (oa vergunningen te krap. 

9. Ontwerp niet vergunbaar (eisen externe veiligheid en milieu bij VARO). 
Stakeholders 

 - Gemeente Zwolle (BG); - Provincie Overijssel (BG); - Van der Kamp Beton; - Van der Kamp Pompverhuur; - VARO Energy; - Sensus; - Hornbach; - Zandbergen ; - RWS (BG & vaarwegbeheerder); - Enexis (diverse te verleggen K&L); - Veiligheidsregio (vergunningen VARO).  

Trajectfacts 
 Deeltrajectnummer: 2 Deeltrajectnaam: Voorst Zwartewater 
Lengte: 1060 m 
 

Opgave  
 lengte opgave
Hoogte: 1060 m 0,7-1,0 m
Piping: 0 mStabiliteit binnenwaarts: 0 mBekleding:  200 m
 Kunstwerken: Laad-losleidingen VARO 

Deeltraject 2: Voorst Zwartewater 

Kenschets 
 
Deeltraject 2 ligt langs de zuidoever van het Zwarte Water. Ook dit deeltraject kenmerkt zich door stedelijke functies, hoofdzakelijk bedrijvigheid, zoals VARO Energy (op- en overslag van vloeibare brandstoffen). In dit deeltraject ligt een 
buitendijks gelegen gebied ten noorden van het Balkengat, waar ook bedrijvigheid aanwezig is. In de huidige situatie bestaat de waterkering uit een 
grondlichaam. Omdat het maaiveld achter de dijk relatief hoog is, is het grondlichaam niet zo groot qua ruimtebeslag. Over een deel van het traject vormt een damwand de oeverbescherming, op de rest van het traject wordt de 
oever gevormd door een talud met steenbestorting.  
In dit deeltraject zijn circa 40 conflicterende kabels en leidingen bekend waaronder enkele hoog- en middenspanningskabels. Het Balkengat heeft een archeologische waardering ‘toplocatie’, verder is de waardering ‘onbekend’. Er is 
zijn bekende verontreinigingen langs het Zwarte Water (voormalige oliedepots). In het westelijk deel zijn enkele historische inslagkraters bekend (verdacht op 
afwerpmunitie).  



    

VKA Keuzes 
- De dijk wordt ter hoogte van Dimence en Achmea versterkt in de ruimte tussen het Zwartewater en de bebouwing. Constructies worden toegepast in de buiten- en binnenteen ten behoeve van het behoud van gebouwen en de 

functionaliteit van het Zwartewater; - De dijk wordt ter hoogte van Van Triest (Euromaster) en Leerentveld 
(Europcar) versterkt met een constructie die de functionaliteit van de parkeerterreinen en het Zwarte Water behoudt; - Ter hoogte van de Blaloweg wordt de dijkkruin landinwaarts verplaatst om de 
aanwezige kabels en leidingen en bijhorende afsluiters te sparen; - De dijk krijgt een groene uitstraling. Ook de damwandconstructie ter hoogte 
van Van Triest/Leerentveld biedt ruimte voor het aanbrengen van groenvoorzieningen; - De nieuwe situatie biedt ter hoogte van Achmea en Dimence ruimte voor een 
wandelpad. 

Ontwerpvrijheid 
 
- Bepalen en optimaliseren kruinhoogte en hoogte damwand; - Ontwerpen van stabiliteitsconstructies; 
- Inpassen raakvlakken.  

Raakvlakken 
 - Behouden functionaliteit bedrijven (Dimence, Achmea, Van Triest, Leerentveld); 
- Behouden toegankelijkheid en parkeerplaatsen (Van Triest, Leerentveld, Nysingh); 
- Kruisende infrastructuur (Kabels en leidingen, A28); - Faciliteren scheepvaart (Zwartewater, afmeren Achmea).  

Meekoppelkansen 
 - Zwartewaterboulevard. 

Ongewenste gebeurtenissen  
 

1. Meer K&L verleggen dan gedacht (groot aantal K&L in ondergrond). 
2. Extra onderzoek / onverwachte vondst milieuhygienische bodemverontreiniging (meerdere 

bekende verontreinigingen). 3. Hinder omgeving (gebruik panden en parkeerplaatsen Van Triest/Leerentvelt). 
4. Extra onderzoek / onverwachte vondst archeologie (hoge archeologische verwachtingswaarde). 
5. Stakeholders onvoldoende aangehaakt in ontwerpproces (gemeente, bedrijven). 6. Ontwerp blijkt niet uitvoerbaar (vergunningen te 

krap). 
Stakeholders 

 - Gemeente Zwolle (BG, MKK, eigenaar te verleggen nuts); - Provincie Overijssel (BG); - RWS (BG en vaarwegbeheerder); - Dimence; - Achmea; - Van Triest; - Leerentveld; - Nysingh Chaletgroup; - Riezebeek (grondeigenaar); - Vitens (verlegging); - KPN, Ziggo en Eurofiber. 
 

Trajectfacts  
Deeltrajectnummer: 3 Deeltrajectnaam: Holtenbroek Zuid 
Lengte: 400 m  

Opgave  
 lengte opgave
Hoogte: 400 m 0,6-1,1 m
Piping: 0 m -Stabiliteit binnenwaarts: 0 m -Bekleding: 0 m -
 Kunstwerken: geen 

Deeltraject 3: Holtenbroek Zuid 

Kenschets 
 Deeltraject 3 ligt aan de noordoever van het Zwarte Water. Het gebied 
grenzend aan dit deeltraject kenmerkt zich door de dichte nabijheid van binnenstad van Zwolle (beschermd stadsgezicht) en een mix van stedelijke 
functies, waaronder bedrijvigheid (autobedrijven en kantoren). In de huidige situatie bestaat de waterkering uit een grondlichaam in combinatie met een damwand als oeverbescherming. Omdat het maaiveld achter de dijk relatief 
hoog is, is het grondlichaam niet zo groot qua ruimtebeslag. De damwand moet binnen afzienbare tijd vervangen worden. 
 In dit deeltraject zijn circa 40 conflicterende kabels en leidingen bekend waaronder enkele groten: gas, midden- en hoogspanning. De helft van het 
traject heeft een archeologische waardering ‘waardevol’. Er zijn meerdere verontreinigingen bekend op de bedrijfsterreinen langs de Burgermeester 
Roelerweg.   



    

VKA Keuzes 
 - De dijk wordt ter hoogte van de Leenman en Triferto in grond versterkt 

(deeltraject 4A): 
o de dijkvoet wordt smal gehouden door inzet van constructies waar 

nodig; 
o de huidige laanstructuur met gescheiden verkeerstromen en twee rijen 

beplanting wordt behouden of teruggebracht. 
- de dijk wordt bij de Boterman- en prinses Margriethaven buitenwaarts 

versterkt (deeltraject 4B): 
o de versterking wordt in grond uitgevoerd aan de waterzijde van de dijk; 
o pipingbermen/ingravingen worden vervangen met constructies of 

andere innovatieve maatregelen wanneer de ingreep conflicteert met 
de huidige gebruiksfuncties. 

- de dijk wordt vanaf de Klooienberg tot de Twistvlietbrug buitenwaarts versterkt 
in grond (deeltraject 4C).  

o de versterking wordt in grond uitgevoerd aan de waterzijde van de dijk;  
o de versterking biedt ruimte aan de herinrichtingsplannen van de 

uiterwaarden van de buurtvereniging; 
o de Klooienberg blijft behouden. 

- de dijk wordt ter hoogte van de jachthavens binnenwaarts versterkt in grond 
(deeltraject 4D): 

o de versterking wordt in grond uitgevoerd aan de stadszijde van de dijk;  
o op pipingbermen wordt ruimte gecreëerd voor het terugbrengen van 

groenstructuren en sportfaciliteiten; 
o kolken worden landschappelijk behouden door bijvoorbeeld 

versterkingen onder water aan te brengen, constructies te plaatsen of 
de inzet van innovatieve maatregelen; 

o aan de noordzijde, waar het fietspad afbuigt naar de fietstunnel, wordt 
de pipingberm/ingraving aan de waterzijde van de dijk gerealiseerd om 
landschappelijke eenheid met het hierop aansluitende deeltraject te 
borgen.  

Ongewenste gebeurtenissen  
 

1. Meer kabels en leidingen verleggen dan gepland (groot aantal K&L bekend in de ondergrond). 
2. Extra onderzoek / onverwachte vondst milieuhygienische bodemverontreiniging (meerdere 

verontreinigingen bekend). 3. Hinder omgeving (dicht op woonwijk, recreatief uitloopgebied). 
4. Extra onderzoek / onverwachte vondst archeologie (hoge archeologische verwachtingswaarde). 
5. Extra onderzoek / onverwachte vondst NGE (ligging diverse loopgraven). 6. Stakeholders onvoldoende aangehaakt in 

ontwerpproces (gemeente, bewoners, bedrijven). 7. Geen draagvlak stakeholders voor definitief ontwerp 
(er spelen tegenstrijdige belangen in dit deeltraject). 8. Ontwerp blijkt niet uitvoerbaar (te krappe vergunningen). 

9. Vertraging in procedures (o.a. aanwezigheid vleermuizen, bezwaren omwonenden). 
10. Kans: innovatieve oplossingen t.b.v. piping waardoor minder ruimtegebruik dan nu voorzien). 

Stakeholders 
 - Gemeente Zwolle (BG, partner SOK MKK, eigenaar 

diverse te verleggen nuts); - Provincie Overijssel (BG); - Leenman; - Triferto; - Bewonersvereniging HoltenbroekNU / bewoners 
Holtenbroek; - Travers; - Schippersinternaat; - Deltion college; - Jachthavens (3 stuks); - Enexis, KPN, Cogas, Vitens, WDOdelta; - Recreatievaart (jachthavens). 

Trajectfacts 
 
Deeltrajectnummer: 4 Deeltrajectnaam: Holterbroekerdijk 
Lengte: 2150 m 
 

Opgave  
 lengte opgave
Hoogte: 2000 m 0,1-0,6 m
Piping: 1400 m 2 - 69 mStabiliteit binnenwaarts: 400 mBekleding: 600 m
 Kunstwerken: geen  

Deeltraject 4: Holterbroekendijk (blad 1/2) 

Kenschets 
 Dit deeltraject ligt aan de noordoever van het Zwarte Water. Dit deeltraject bevindt zich in een stedelijke omgeving met veel woon- en werkfuncties langs de 
kering, waaronder de woonwijk Holtenbroek. Ook liggen er veel wegen en andere infrastructuur op en langs de kering. Aan de buitendijkse zijde van de 
kering liggen onder andere de Prinses Margriethaven en diverse andere af- en aanmeerfuncties en jachthavens. In de huidige situatie bestaat de waterkering uit een grondlichaam. Tot de hoek bij de Bachlaan is het maaiveld achter de 
waterkering vrij hoog en het ruimtebeslag van de dijk relatief klein. Vanaf de Bachlaan wordt het maaiveldniveau achter de dijk lager en ligt het dijklichaam 
nadrukkelijker in het landschap.  In dit deeltraject zijn circa 70 conflicterende kabels en leidingen bekend 
waaronder een grote rioolkruising. Het grootste deel van het traject heeft een archeologische waardering ‘onbekend’. Er zijn 7 bekende verontreiniging, met 
name langs de industrieweg en bij de jachthavens. In het traject zijn meerdere historische inslagkraters, luchtaanvallen en loopgraven bekend (verdacht op 
dump- en afwerpmunitie).  



   
  

Ontwerpvrijheid 
 
- Bepalen en optimaliseren kruinhoogte; - Bepalen taludhellingen; 
- Bepalen afmetingen stabiliteitsbermen; - Opstellen ontwerp ter hoogte van Leenman/Triferto (o.a. ligging as van de dijk, ligging weginfrastructuur, ontsluiting terreinen, landschappelijke 

inrichting, constructies in de binnen- en of buitenteen); - Ontwerpen van pipingconstructies (kwelscherm, drainage, innovatieve 
oplossingen); - Ontwerpen van stabiliteitsconstructies; - Inpassen raakvlakken. 

Raakvlakken 
 - Kruisende infrastructuur (Blaloweg, Twistvlietbrug); 
- Behouden functionaliteit en toegankelijkheid bedrijven (Leenman, Triferto, Cogas duurzaam B.V., Klooienberg, Schippers internaat); 
- Bergbezinkbassin Blaloweg; - Afwikkelen verkeer (Industrieweg, Leenman, jachthavens); - Behouden groenvoorzieningen (kwelbos t.h.v. Triferto, populieren 

Industrieweg, uiterwaarden t.h.v. Klooienberg, kwelnatuur DT4D); - Behouden functionaliteit havens (o.a. jachthaven Dijkzicht, ZWSC, 
jachthaven de Hanze).  

Meekoppelkansen 
 - Herinrichting uiterwaarden Klooienberg (bewoners Holtenbroek); 
- Groot onderhoud Holtenbroekerdijk (gemeente Zwolle). 
 

 
 

 

Deeltraject 4: Holterbroekendijk (blad 2/2) 



   

VKA Keuzes 
 - De dijk wordt buitenwaarts in grond versterkt; - Pipingbermen worden ingegraven om effecten op natuur te minimaliseren of 

natuurwaarden te versterken; - Ter hoogte van de roei- en zeilvereniging wordt de pipingproblematiek 
opgelost met behoud van het gebouw. Inzet van constructies of andere innovatieve maatregelen is hier mogelijk;   - Kolken worden landschappelijk behouden door bijvoorbeeld versterkingen 
onder water aan te brengen, constructies te plaatsen of inzet van innovatieve maatregelen. 

Ontwerpvrijheid 
 - Bepalen en optimaliseren kruinhoogte; 
- Bepalen taludhellingen; - Bepalen afmetingen stabiliteitsbermen; - Bepalen uitvoerbaarheid en ontwerp pipingbermen onder water; 
- Ontwerpen van pipingconstructies (kwelscherm, drainage, innovatieve oplossingen); 
- Ontwerpen van stabiliteitsconstructies; - Inpassen raakvlakken.  

Raakvlakken 
 - Behouden functionaliteit en toegankelijkheid Zwolsche Roei- en 

Zeilvereniging; - Behouden of versterken natuurwaarden; 
- Behouden fietspaden. 

Meekoppelkansen 
 
- Natuurvriendelijke oever kolk Westerhuis (Landschap Overijssel) - Visvriendelijke maken gemaal Westerveld (WDODelta)  

Ongewenste gebeurtenissen  
 

1. Klei-ingravingen blijken onuitvoerbaar. 2. Meer grondverzet dan voorzien (veel grondverzet en 
geotechnische areaalgegevens onjuist of onnauwkeurig). 

3. Ontwerp niet vergunbaar (NB wet vergunning, N2000 gebied). 4. Extra onderzoek / onverwachte vondst 
milieuhygienische bodemverontreiniging. 5. Extra onderzoek / onverwchte vondst NGE  
(explosiegebied kruitvatschip WOII). 6. Extra onderzoek / onverwachte vondst archeologie (archeologische verwachtingswaarde onbekend). 

Stakeholders 
 - Gemeente Zwolle (BG); - Provincie Overijssel (BG); - Rws (BG en vaarwegbeheerder); - Zwolsche roei- en zeilvereniging; - Landschap Overijssel (Eigenaar en mogelijk partner 

SOK); - Hengelsportvereniging; - Vitens, Enexis, KPN. 

Trajectfacts 
 Deeltrajectnummer: 5 
Deeltrajectnaam: Westerveld Lengte: 3060 m 
 

Opgave  
 lengte opgave
Hoogte: 2260 m 0,1-0,6 m
Piping: 1900 m 6 - 57 mStabiliteit binnenwaarts: 0 mBekleding: 100 m
 Kunstwerken: Gemaal Westerveld 

Deeltraject 5: Westerveld 

Kenschets 
 Deeltraject 5 ligt in een landelijke omgeving. Hier loopt de kering, in de vorm van 
een traditionele dijk, door het landelijke gebied, langs bos / natuurgebied tot aan Langenholte. Buitendijks liggen enkele kolken (Stadskolk, Westerveldse kolk, 
Noorderkolk en kolk Westerhuis). In het noordelijk deel van het plangebied ligt binnendijks het Westerveldse Bos (recreatiegebied Westerveld met 
wandelroutes en mountainbikepaden) en de afmeerplaats Noorderkolk.  In dit deeltraject zijn circa 20 kabels en leidingen bekend.. Het grootste deel van 
het traject heeft een archeologische waardering ‘onbekend’. Er zijn 4 bekende verontreiniging, met name rond het voormalig vuilstort. In het traject zijn enkele 
loopgraven bekend en een gesprongen kruitschip (verdacht op dump en afwerpmunitie). Vanaf de Mastenbroekenbrug is het Zwarte Water en de aangrenzende uiterwaarden aangewezen als Natura 2000-gebied (buitendijkse 
graslanden, waaronder glanshaverhooiland).  
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Bijlage II  Gevolgen subsidiebeschikking HWBP 
 
 
Principe subsidiebeschikking HWBP: 
Een HWBP-project wordt per fase via een solidariteitsregeling voor 90% aan het uitvoerend 
waterschap vergoed. De resterende 10% is de eigen bijdrage van dit waterschap zelf. Voor het 
bepalen van de hoogte van de subsidie is een probabilistische raming voorgeschreven en wordt 
uitgegaan van een gemiddelde waarde. Dit betekent dat er een even grote kans is dat de werkelijke 
kosten hoger zijn dan dat zij lager zijn dan de geraamde waarde. Eventuele verschillen worden niet 
achteraf verrekend. Dit vormt voor het waterschap een belangrijke prikkel risico’s adequaat te 
beheersen. Hierin wijkt de subsidieregeling sterk af van hetgeen bij Ruimte voor de Rivier en HWBP-2 
gangbaar was.  
Ter illustratie een kostenoverschrijding van 10 % levert een verhoging van de eigen bijdrage van 100 
%. Dit vormt de voornaamste reden dat WDODelta sterk wil sturen op risicominimalisatie. 
  
 
Probabilistische raming VKA Stadsdijken: 
Door RH-DHV is een probabilistische raming 
opgesteld van de aanlegkosten van het 
voorkeursalternatief van Stadsdijken Zwolle incl. btw: 
P15   € 43.250.000,-  
P50   € 59.900.000,- 
Mu (gemiddelde) € 61.500.000,- 
P85   € 80.140.000,- 
 
 
 
 
 
Risico subsidieregeling: 
Indien bij de realisatiebeschikking de kansdichtheid en kansverdeling ongewijzigd zouden blijven 
betekent dit dat er beschikt wordt op € 61,5 mln. terwijl de P=85 ( betekent 100-85= 15 % kans op 
overschrijding) € 80 mln. bedraagt. Een kostenoverschrijding met een kans van optreden van 15% van  
€ 80 -/- € 61,5 = € 18,5 mln. is dan aanwezig. De eigen bijdrage zou dan van € 6,- naar € 24,5 mln. 
stijgen. 
 
Actieve risicobeheersing: 
Deze subsidieregeling levert het waterschap een 
belangrijke prikkel om de risico’s adequaat te 
beheersen. Het is nadrukkelijk toegestaan om 
effectieve beheermaatregelen te treffen en deze in 
de begroting op te nemen. Hierdoor verkleint de 
bandbreedte en wordt de grafiek dus smaller. 
Conform de regeling blijft de overschrijdingskans 
echter 50%. De omvang van de mogelijke 
overschrijdingen wordt gemiddeld echter kleiner. 
Gestreefd wordt naar een kostenoverschrijding met 
een kans van optreden van 15 % ter grootte van 
€ 1,2 mln., waar dit eerder € 18,5 mln. betrof. 
 
Paradigmaverandering: 
De opgave van het bestuur om de risico’s te minimaliseren (leidend principe 1) tot een relatief smalle 
bandbreedte vergt een fundamenteel aangepaste wijze van project- en contractmanagement. In alle 
gevallen zal hier in de marktbenadering op geanticipeerd dienen te worden.  
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Bijlage III Trechteringsproces contractkeuze 
 
 
De analyse om te komen tot een hoofdkeuze van de contractvorm is een trechtering doorlopen waarbij 
de aspecten ‘beleid’, ‘project’ en ‘markt’ leidend zijn geweest. De 1e zeef betrof een afbakening van 
alle mogelijk te beschouwen contractvarianten naar 3 kansrijke contractvarianten, gegeven de 
aspecten beleid, project en markt. In hoofdstuk 7 en 8 van dit document is de 2e zeef beschreven, 
namelijk de trechtering van drie kansrijke contractvarianten naar 1 voorkeursvariant. Deze bijlage 
geeft een omschrijving van de 1e zeef.  
 
Trechtering en afbakening vanuit aspect ‘Beleid’ 
 
Geen aanvullende financieringsbehoefte 
Het project heeft geen behoefte aan (aanvullende) financiering vanuit de markt. Er is namelijk een 
toereikende subsidieregeling ingericht door het HWBP waardoor de financiering geen probleem is 
voor Stadsdijken. Het aantrekken van externe financiering is dan ook geen onderdeel van de 
processcope. 
 
Beheer en onderhoud grotendeels in eigen hand 
Uitgangspunt is dat het beheer en onderhoud van het aan te leggen areaal door het waterschap (als 
beheersorganisatie) wordt uitgevoerd. Dit maakt dat het integreren van onderhoud met de aanleg 
geen doelstelling is.  
  
Marktvisie  
De marktvisie waterschappen constateert dat enerzijds de belangrijke opgaven op het gebied van 
waterbeheer complexer en dynamischer worden en anderzijds worden in de huidige praktijk 
knelpunten in de samenwerking ervaren. Een andere manier van samenwerken en een andere relatie 
tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers is daarom noodzakelijk.  
 
Concreet heeft dit ertoe geleid dat de volgende contractvarianten zijn afgevallen dan wel ten minste 
beschouwd dienen te worden in de 2e zeef: 

1. DBFM(O) wordt niet verder beschouwd;  
2. Er dient ten een contractvariant mee genomen te worden waarin een andere wijze van 

samenwerking op relatie en de wijze van risicobeheersing wordt gehanteerd zodat deze 
afgewogen kan worden tegen een variant op basis van de meer gebruikelijke verhouding.   

 
Trechtering en afbakening vanuit aspect ‘Markt’ 
 
Beschouwing MKB-belang  
Het verdient geen aanbeveling de opdracht in percelen te splitsen. Er is op onderdelen specifieke 
geotechnische kennis nodig om het aantoonbaar toekomst vast ontwerpen en realiseren van de dijk 
op basis van de nieuwe normering mogelijk te maken. De ontwerpwerk- en 
uitvoeringswerkzaamheden binnen het gehele dijktraject zijn dusdanig nauw met elkaar verbonden dat 
uitvoering door meerdere opdrachtnemers het werk niet ten goede komt. Het betreft niet ‘meer van 
hetzelfde samenvoegen’, waardoor grotere bedrijven meer kans maken, maar ‘meer verschillende 
activiteiten samenvoegen’. Meerdere opdrachtnemers zal eerder belemmerend dan complementair 
werken. Vanuit de financiering HWBP is er ook sprake van één project. Het werk leent zich dan ook 
niet voor opdeling in percelen. 
 
De uitvoerende marktpartijen die actief zijn in het (natte) waterbouw, zijn vertrouwd met zowel 
traditionele als geïntegreerde contracten. De nadruk ligt bij de kleinere marktpartijen wat meer bij de 
traditionele contracten en bij de middel en grote aannemers ligt de nadruk meer op geïntegreerde 
contracten. De grond- weg en waterbouwmarkt bestaat uit voldoende bedrijven (aannemers) die deze 
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dijkverbetering van 7 km kunnen realiseren. Er is zeker geen sprake van een monopolie. Het segment 
met potentiele bedrijven is onder te verdelen in de grote internationaal opererende bedrijven 
aangevuld met het de grotere MKB-bedrijven al of niet in combinatie met een ingenieursbureau of met 
een ingenieursbureau als voornaamste toeleverancier.  
 
Risico’s dragen  
De markt wil alleen de risico’s dragen die zij ook echt helemaal zelf kunnen beheersen. In veel 
contracten vindt de markt de risicoverdeling niet eerlijk. Dit heeft onder andere te maken met de 
toenemende schaalgrootte en complexiteit van projecten met grotere onzekerheden.  De sterke 
concurrentie in de markt en het onderling vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn 
onder andere oorzaken waarom de discussie over de risicoverdeling in de praktijk pas scherp wordt 
als de risico’s optreden.  
 
Concreet heeft dit ertoe geleid dat de volgende contractvarianten zijn afgevallen dan wel ten minste 
beschouwd dienen te worden in de 2e zeef: 

1. Het werk wordt niet opgedeeld in percelen; 
2. Contractvorm UAV2012 wordt niet verder beschouwd. 

 
Trechtering en afbakening vanuit aspect ‘Project’ 
 
Complexiteit en risico’s 
Op basis van een analyse van de projectkenmerken (bijlage 1) is een profielschets planuitwerking en 
realisatie Stadsdijken opgesteld: 

Profielschets planuitwerking en realisatie Stadsdijken Zwolle 
 

• Het project Stadsdijken is grotendeels een binnenstedelijk project. Het traject wordt gekenmerkt door 
intensief gebruik van bewoners, bedrijven, recreanten en nutsbedrijven met onderlinge raakvlakken en 
afhankelijkheden. Deze binnenstedelijke ligging brengt een hoge dynamiek in ruimtelijke en 
maatschappelijke ontwikkelingen met zich mee, in het bijzonder aangejaagd door de huidige opwaartse 
trend in de economie; 

• De huidige kennis over areaal, de situatie van ondergrond, aanwezigheid van K&L, archeologie en 
explosieven is nog zeer beperkt omdat de onderzoeksinspanning bewust laag is gehouden tot aan het 
moment dat het Voorkeursalternatief is vastgesteld; 

• Het Voorkeursalternatief betreft een schetsontwerp. Alleen versterkingsrichting en te faciliteren functies 
zijn vastgelegd wat leidt tot een zeer grofmazig ruimtebeslag. Verdere uitwerking volgt in de 
planuitwerkingsfase; 

• Het technisch ontwerpproces en omgevingsmanagement zullen in deze uitwerking nauw verbonden zijn 
met elkaar. In tegenstelling tot vroeger is het maatschappelijk niet meer aanvaardbaar dat alles en 
iedereen moet wijken voor de dijkversterking. Een zorgvuldige afweging van belangen, een goede 
ruimtelijke inpassing van de dijkverbetering in de bestaande leefomgeving, flexibiliteit in het omgaan met 
de hoge dynamiek van een stad en het minimaliseren van de hinder in de uitvoering zijn vereisten. Dit 
alles moet op sobere en doelmatige wijze gebeuren binnen een beperkt ruimtebeslag; 

• De introductie van een nieuwe norm en nieuwe sterktemodellen voor dijken maken dat de scope en het 
technisch ontwerp niet stabiel zijn. Het project Stadsdijken zal moeten anticiperen op nieuwe inzichten in 
te verwachten waterstanden en in normen en leidraden. Enerzijds moet voorkomen worden dat bij 
nieuwe (landelijke) ontwikkelingen de verbeterde dijk alsnog afgekeurd wordt, anderzijds moet 
voorkomen worden dat er te robuust ontworpen wordt (vanuit financieel oogpunt en vanwege de 
inpassing in de omgeving). Gezien alle veranderingen is er een grote kans dat de versterkingsopgave 
(scope en/of uitgangspunten) gedurende de planuitwerking moet worden bijgesteld; 

• Het geotechnische ontwerpproces is geen vast algoritme, maar is sterk afhankelijk van engineering 
judgement. Te gebruiken rekenmodellen en uitgangspunten zijn niet voorgeschreven maar ontstaan 
veelal uit consensus tussen betrokken specialisten. 
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Stakeholders 
Vanuit de externe stakeholders is er een grote betrokkenheid bij het project. Er dient per traject 
rekening gehouden te worden met een verschillend scala aan stakeholders (zie ook bijlage 1).  
 
Wat betreft de interne organisatie en de externe opdrachtgever (HWBP) is die betrokkenheid groot. 
Het is van groot belang om de interne organisatie en externe opdrachtgever mee te nemen in de 
nadere uitwerking van de gekozen strategie voor de marktbenadering. 
 
Interne kennis 
WDODelta, als kenniseigenaar, beschikt over ruime mate van expertise op het gebied van 
geotechniek en dijkontwerp. WDODelta is uitgerust voor het grotendeels zelfstandig uitvoeren van 
beheer en onderhoud van haar areaal.  
 
WDODelta is vertrouwd met het naar de markt brengen van realisatieprojecten. Een project met de 
omvang van dijkverbetering Stadsdijken Zwolle is in omvang fors. WDODelta heeft veel ervaring met 
RAWcontracten maar ook ervaring met geïntegreerde contracten en bijbehorende rolverdeling tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer. Eerdere ervaring met grote projecten is opgedaan bij de projecten 
Ruimte voor de Rivier Zwolle en Deventer en o.a. de projecten Slibgisting Zwolle en Kampen. 
 
Ervaring met vroege marktbenadering is beperkt aanwezig en vraagt om specifieke kennis en 
competenties zoals: 

• Tijdig kunnen anticiperen op verschillende scenario’s; 
• Minder in oplossingen denken en meer in functionele eisen;  
• In control blijven op basis van risicomanagement;  
• Samenwerking in de keten op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit, 
• Transparant zijn in keuzen / besluiten naar interne en externe stakeholders.  

 
Concreet heeft dit ertoe geleid dat de volgende contractvarianten zijn afgevallen dan wel ten minste 
beschouwd dienen te worden in de 2e zeef : 

1. Er dient een contractvariant mee genomen te worden waarin uitvoeringskennis in de 
planuitwerkingsfase geborgd is; 

2. Er dient een contractvariant mee genomen te worden waarin de vroege marktbenadering niet 
wordt gehanteerd zodat deze afgewogen kan worden tegen een variant met vroege 
marktbenadering.  

 
Conclusie 
Op basis van de 1e doorlopen zeef op de aspecten beleid, markt en project zijn de volgende 
conclusies te trekken ten behoeve van de te beschouwen kansrijke contractvarianten in zeef 2: 

1. Het werk wordt niet opgedeeld in percelen; 
2. Contractvorm UAV2012 wordt niet verder beschouwd; 
3. DBFM(O) wordt niet verder beschouwd; 
4. Er dient een contractvariant mee genomen te worden waarin uitvoeringskennis in de 

planuitwerkingsfase geborgd is; 
5. Er dient ten een contractvariant mee genomen te worden waarin een andere wijze van 

samenwerking op relatie en de wijze van risicobeheersing wordt gehanteerd zodat deze 
afgewogen kan worden tegen een variant op basis van de meer gebruikelijke verhouding;   

6. Er dient een contractvariant mee genomen te worden waarin de vroege marktbenadering niet 
wordt gehanteerd zodat deze afgewogen kan worden tegen een variant met vroege 
marktbenadering.  
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Op basis van bovenstaande conclusies, zijn samen met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever de 
volgende de drie contractvarianten aangewezen om nader te beschouwen in zeef 2. Deze drie zijn 
binnen de resultaten van zeef 1 bewust onderscheidend geformuleerd zodat een duidelijke afweging 
gemaakt kan worden richting de voorkeursvariant. 
 

1. Engineering en Construct (E&C). 
Opdrachtgever verantwoordelijk voor de planuitwerking en opdrachtgever verantwoordelijk 
voor de realisatie.  

2. Plan, Design en Construct (P-D&C). 
Vroege marktbenadering. Opdrachtnemer primair verantwoordelijk voor de planuitwerking en 
realisatie.   

3. Ontwerpalliantie.  
Vroege marktbenadering. Gezamenlijke verantwoordelijkheid planuitwerking en 
opdrachtnemer primair verantwoordelijk voor de realisatie. 

 

Planning aanbesteding varianten  

De drie contractvarianten kennen een eigen planning ten aanzien van het ontwerp- en gebiedsproces. 
Deze planningsopties zijn in onderstaande tabel opgenomen. De realisatiefase zal in alle opties 
plaatsvinden in de periode 2020 – 2024. 
 
Tabel Globale planning contractvarianten 

Stappen marktbenadering/ 
aanbesteding 

1. Engineering en 
Construct (E&C) 

2. Plan, Design en 
Construct (P-D&C) 

3. Ontwerpalliantie 

Verkenning fase    
Beslissing Voorkeursalternatief  kwartaal 3,  2017 kwartaal 3,  2017 kwartaal 3,  2017 
Besluit contractvariant DB kwartaal 4, 2017 kwartaal 4, 2017 kwartaal 4, 2017 
Inkoopplan (marktbenadering, 
aanbestedingsstrategie en 
apparaat) 

Kwartaal 1 2018 Kwartaal 1 2018 Kwartaal 1 2018 

Vaststellen Inkoopplan 
(ambtelijk) 

Kwartaal 1 2018 Kwartaal 1 2018 Kwartaal 1 2018 

Besluit voorfinanciering 
aanbesteding AB 

Kwartaal 1 2018 Kwartaal 1 2018 Kwartaal 1 2018 

Planuitwerking fase    
Gunning aan 
aannemer/ingenieursbureau 

kwartaal 3, 2018 Kwartaal 2, 2019 Kwartaal 4, 2018 

Ontwerp- en gebiedsproces tbv 
projectplan 

Kwartaal 3 2018 t/m 
kwartaal 3 2019 

kwartaal 3 2019 t/m 
kwartaal 2 2020 

kwartaal 1 2019 t/m 
kwartaal 4 2019 

Goedkeuring Projectplan  Kwartaal 1, 2020 kwartaal 4, 2020 kwartaal 2, 2020 

Realisatie fase    
Beschikking budget 
realisatiefase door AB 
WDOdelta en PD HWBP 

1e helft 2020 2021 2020 

Gunning aan aannemer 2e helft 2020 Nvt nvt 

Voorbereiding realisatie 2021 2022 2021 

Schop in de grond 2021 2022 2021 

Uitvoering werkzaamheden tot 2024 2024 2024 
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Bijlage IV Schema contractvarianten 
 
 
 

  



Schema contractvarianten

Marktbenadering project Stadsdijken Zwolle

Vs 04: PST/JvL

1.       Startpunt van de overeenkomst met aannemer: VKA, VO of DO (de begrippen uit het schema met ontwerp-loops).

2.       Uitwerking vanaf VKA tot en met realisatie door één partij (aannemer) of geknipt met eerst een ingenieursbureau als hoofdcontractant voor ontwerpuitwerking.

3.       Nog te genereren gegevens die t.b.v. de  aanbesteding geleverd dienen te worden, met hierbij behorende inspanning (kwalitatief, nog geen kosten).

4.      Inhoudelijke inspanning die t.b.v. de aanbesteding(en) geleverd dient te worden (juridische ondersteuning in alle gevallen noodzakelijk).

5.       Moment waarop de aannemer zich vastlegt op een vaste prijs voor de realisatie.

6.       Beschikking planuitwerking op basis van:

7.       Moment waarop de beschikking realisatie wordt aangevraagd.

8.       Rol van het waterschap in het ontwerpproces tot DO.

9.       Rol van het waterschap in het gebiedsproces.

10.   Rol van het waterschap in het hoofd-vergunningentraject.

11.   Aanbestedingsmechanisme op hoofdlijn: kern van de uitvraag

12.   Emvi-overwegingen op hoofdlijn.

13: aanbestedingdynamiek

Variant 1: DO geknipt grond- en areaalonderzoek onderzoeks en ontwerptraject DO aanbieding ing bureau DO leidend leidend leidend productiecapaciteit prijs dominant individuele 

   E&C en ontwerp op DO-niveau door ing bureau kwaliteit aanvullend inlichtingen

Variant 2: VKA+ geheel grond- en areaalonderzoek onderzoekstraject VKA+ aanbieding aann. Na optimalisatie DO volgend volgend volgend slimme oplossing prijs-kwaliteit concurrentie gerichte

P-D&C overname risico's in verhouding dialoog

Variant 3: VKA geheel zeer beperkt zeer beperkt UO WDOD i.s.m. aann. UO gezamenlijk gezamenlijk gezamenlijk proces tot kwaliteit  dominant concurrentie gerichte

Ontwerp alliantie oplossing op maat prijs aanvullend dialoog
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Bijlage V Procesvereisten prijsvorming bij 
ontwerpalliantie 
 
Inleiding: 
De kans bestaat dat intensieve samenwerking in een ontwerpalliantie leidt tot een uitstekend 
eindproduct, een dijk die voldoet aan de norm en geaccepteerd is door de beheerder, terwijl de 
hiermee gemoed gaande kosten op een maatschappelijk niet acceptabel niveau uitkomen. Een van de 
manieren om dit risico te beheersen is door tijdens de aanbesteding reeds duidelijke eisen op te 
leggen waaraan het proces van prijsvorming dient te voldoen.  
In de marktconsultaties met bedrijven is deze richting ook besproken en onderkent. Naast een 
structuuroplossing die het strak proces biedt dient er ook actief gestuurd te worden op de 
cultuuraspecten die hiermee gemoeid gaan. Deze aspecten hebben vooral te maken met het op de 
juiste manier insteken en faciliteren van de samenwerking, hierop zal in deze bijlage niet op worden 
ingegaan. In de aanbesteding middels concurrentie gerichte dialoog zullen marktpartijen hier op 
bevraagd gaan worden. 
 
Precontractueel: 
Onderdeel van de aanbesteding vormt het leveren en gedetailleerd onderbouwen van kostprijzen van 
een drietal kostendragers. Op dit moment wordt hierbij gedacht aan zand, klei en damwand. Deze 
prijzen zullen bij start van het prijsvormingsproces “ingeplugd” worden in de door het Waterschap 
reeds opgestelde SSK-raming voor de realisatie. 
“Beloften” uit een emvi-plan worden concreet vertaald in eisen en meegenomen in de verdere 
samenwerking. 
 
Economische prikkels:  
In het model van de ontwerpalliantie zijn reeds economische prikkels ingebouwd, die in de 
marktconsultatie ook als zodanig zijn bevestigd: 

 Overname van risico’s voor de realisatie levert een sterke motivatie optimaal te presteren in 
het ontwerp. 

 Een beheert proces levert de opdrachtnemer een stabiele eindprognose. 
Daarnaast wordt er in overleg met de programmadirectie HWBP nog bepaalt of er een aanvullende 
economische prikkel bij een extra ontworpen besparing mogelijk en gewenst is. 
 
Organisatiestructuur: 
Een team van OG en ON gaat gezamenlijk aan het werk met het ontwerp en het optimaliseren 
hiervan. Dit team krijgt geen directe invloed op de prijsvorming. Een separaat team van OG en ON, de 
zogenaamde kostentafel, stelt o.l.v. een externe deskundige de begrotingen en SSK-ramingen op. 
Het eindproduct van de kostentafel op haar beurt wordt wederom extern getoetst.  
 
Fasering: 
Het proces van kostenramen start met de door het waterschap opgestelde SSK-raming, waarin het 
onderdeel prijzen van ON worden “ingeplugd”. De SSK-raming loopt het gehele proces parallel mee 
aan het ontwerp. In elke ontwerploop is ook een Value Engineeringsproces inbegrepen. Elke 
ontwerploop wordt afgesloten, na de tweede kostentoets door een extern deskundige, met een 
beslisdocument. Pas na een expliciet positief besluit van de ambtelijk opdrachtgever start een 
volgende ontwerploop. Pas na het expliciete besluit van de programmadirectie HWBP, de zgn. 
beschikking, start de realisatie. 
 
Open én transparant: 

 De ON begroot met de voor hem daadwerkelijke interne kostprijzen. Hiertoe wordt een 
accountantsverklaring overlegd. 

 Er wordt op de “aannemersmanier” tot op het diepste niveau van kostensoorten begroot en 
alle offertes worden opengelegd. 

 OG kan in de prijsvorming ook zelf haar kennis inbrengen en bovendien ook zelf 
onderdeelprijzen of offertes opvragen in de markt. 
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Afscheidsregeling: 
Het waterschap kan voor start-realisatie op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de 
samenwerking beëindigen. Geen overeenstemming over de prijsvorming of een niet soepel 
verlopende samenwerking kunnen hieraan ten grondslag liggen. Bij toepassing van de 
afscheidsregeling krijgt ON krijgt haar kosten vergoed en levert zij alle ontwerpproducten, inclusief het 
intellectuele eigendomsrecht, aan OG.  
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Bijlage VI Risicosessie marktbenadering 
 

Risicosessie marktbenadering verslag IPM sessies  
Datum:9 en 10 oktober 2017 
Locatie: WDODelta  
 
Aanwezigen 09-10:Hanna de Weerd, Paul van Poorten, Jesse van de Dijk, Peter Staats, Rama 
Jagerman, Jan van Lanen, Philippe Schoonen. 
Aanwezigen 10-10: Hanna de Weerd, Peter Staats, Rama Jagerman, Jan van Lanen, Philippe 
Schoonen. 
 
 
1. Aanleiding en doel van dit overleg 

- Vanuit het BOT zijn de drie varianten marktbenadering, bouworganisatievorm i.c.m. 
aanbestedingsmechanisme, vastgesteld. 

- Vraag daarbij is: Welke wijze van marktbenadering biedt de hoogste kans op het realiseren 
van de projectdoelstellingen gegeven het afwegingskader met bijbehorende 
randvoorwaarden; 

- Doelstelling van dit overleg is om middels een risicosessie de bijbehorende risico’s te 
inventariseren. De risico-inventarisatie wordt vervolgens gebruikt om in het overleg een 
afweging tussen de varianten te maken. 

 
2. Varianten marktbenaderingstrategie 

- Variant 1: E&C zoals beschreven Memo risicosessie marktbenadering Stadsdijken d.d. 06-10-
2017 met opmerkingen schriftelijk aangeleverd door Hanna en Philippe. 

- Variant 2: PD&C zoals beschreven Memo risicosessie marktbenadering Stadsdijken d.d. 06-
10-2017 met opmerkingen schriftelijk aangeleverd door Hanna en Philippe. 

- Variant 3: Ontwerpalliantie zoals beschreven Memo risicosessie marktbenadering Stadsdijken 
d.d. 06-10-2017 

 
3. Risicoinventarisatie 

1. Ongewenste topgebeurtenis: Het niet halen van 1 van de projectdoelstellingen. 

2. Brainstorm: In een brainstorm zijn door alle aanwezigen zijn ongewenste gebeurtenissen, 
oorzaken en gevolgen bedacht en thematisch toegekend aan de verschillende varianten. Een 
overzicht van deze stickers is opgenomen in de bijlagen van dit verslag. 

3. Bundeling: Alle ‘stickers’ zijn gebundeld. Hieruit volgde dat elke variant specifieke oorzaken 
heeft die leiden tot ongewenste gebeurtenissen i.r.t. projectdoelstellingen. In onderstaande 
tabellen is dat uitgewerkt. In vet wat na discussie als dominant is bestempeld per variant. 
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Variant 1, E&C 

Thema A: Harde knip tussen de bedenker/ontwerper en uitvoerder van de versterking 
Ongewenste gebeurtenis Oorzaken en gevolgen 
Overschrijding van de 
beschikking 
 

- Onvoldoende ontwerpsturing in PU op realisatie (risico’s) 
- Infolek bij overgang PU naar realisatie 
- Ontwerp niet/onvoldoende maakbaar  
- Vergunning te krap voor uitvoering Of vergunningen moeten 

aangepast  worden of ON gaat kostentechnisch suboptimale 
werkmethode toepassen   

 
Ontevreden stakeholders 
 

- Onvoldoende ontwerpsturing in PU op realisatie(risico’s) en hinder 
- Meer hinder tijdens realisatie dan tijdens PU fase voorzien en 

gecommuniceerd 
 

Thema B: Contract op basis van een gefixeerde vraag en aanbod waarbij OG zijn vraag 
vooropstelt en ON zijn aanbod. 
Ongewenste gebeurtenis Oorzaken en gevolgen 
Beheerder accepteert 
oplevering niet 
 

- Aanbieding sluit technisch niet aan op behoefte ontwerp (normen 
en leidraden geen hard algoritme) 

 
Overschrijding van de 
beschikking 
 

- Areaal onvoldoende onderzocht. Areaalonderzoek wordt door 
realisator ter discussie gesteld. Dit risico is in deze contractvorm 
niet overdraagbaar. 

 
Ontevreden stakeholders 
 

- Hoog dynamische projectomgeving in de stad leidt in uitvoering tot 
aanvullende eisen van stakeholders waar ON niet mee uit de 
voeten kan. ON zal zijn afgeprijsde aanbod vooropstellen.  

Thema C: Contract-complexiteit (opstellen en beheersen) 
Ongewenste gebeurtenis Oorzaken en gevolgen 
Beheerder accepteert 
oplevering niet 
 

- WDODelta is onvoldoende gesteld haar eisen ontegenstrijdig in 
het contract te verwoorden. 

Overschrijding van de 
beschikking 
 

- Areaal onvoldoende onderzocht, risico niet overdraagbaar 
- Fouten in de VES met daardoor veel VTW’s 
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Variant 2 PD&C, dominante thema’s 

Thema B: Contract op basis van een gefixeerde vraag en aanbod waarbij OG zijn vraag 
vooropstelt en ON zijn aanbod. 
Ongewenste 
gebeurtenis 

Oorzaken en gevolgen 

Beheerder accepteert 
oplevering niet 
 

- Afdeling beheer is niet in staat tijdig functionele eisen te 
formuleren op basis waarvan ON aan de slag gaat. Hierdoor zijn 
eisen onvoldoende geborgd in ontwerpproces. Gegeven 
contractvorm is het lastig om dit tijdens het ontwerpproces nog bij 
te sturen (ON stelt afgeprijsd aanbod voorop).  

- Aanbieding sluit technisch niet aan op behoefte ontwerp (normen 
en leidraden geen hard algoritme) 

 
Overschrijding van de 
beschikking 
 

- Hoog dynamische projectomgeving (binnenstedelijk) leidt tot 
aanvullende eisen en gewijzigde omstandigheden. 

- ON heeft prijs afgegeven op basis van een VKA met nog grote 
ontwerpvariabelen. ON heeft zijn aanbieding moeten doen 
gebaseerd op aannames t.a.v. deze variabelen. Zodra deze 
aannames anders uitpakken, kan ON gegeven contractvorm 
weinig flexibiliteit bieden om binnen aangeboden prijs op 
wijzigingen in te spelen. ON zal zijn afgeprijsde aanbod 
vooropstellen. 

- Scopewijzigingen in PU fase  
- Grondverwerving verloopt moeizaam (WDODelta voert dit uit, 

maar is geheel afhankelijk van ontwerpproces ON) en zorgt voor 
vertraging en leidt tot aanvullende kosten.  

 
Ontevreden 
stakeholders 
 

- Onvoldoende ruimte voor stakeholders om mee te sturen in 
ontwerp. Gegeven contractvorm zal ON weinig ruimte hebben om 
flexibel in te springen op aanvullende procestijd wanneer deze 
noodzakelijk is. Tijdens Verkenningsfase is gebleken dat dit in 
projectomgeving snel kan gebeuren.  

- Hoog dynamische projectomgeving (binnenstedelijk) leidt tot 
aanvullende eisen en gewijzigde omstandigheden. Deze 
aanvullende eisen en wensen van stakeholders in de PU fase 
kunnen door ON niet ingevuld worden omdat ON met gegeven 
contractvorm voornamelijk geprikkeld wordt om zijn afgeprijsde 
aanbod voorop te stellen 

- Meekoppelkansen worden niet verzilverd 
 

Thema C: Contract-complexiteit (opstellen en beheersen) 
Ongewenste 
gebeurtenis 

Oorzaken en gevolgen 

Beheerder accepteert 
oplevering niet 
 

- WDODelta is onvoldoende gesteld haar eisen ontegenstrijdig in 
het contract op functioneel niveau te verwoorden. Hierdoor zijn 
eisen beheerafdeling onvoldoende geborgd. 

- Door grote afstand tot ON is het leereffect voor WDODelta 
minimaal  

Overschrijding van de 
beschikking 
 

- Strategisch inschrijven door ON (bijv. laag inschrijven op prijs om 
het project binnen te halen, met verwachting het op meerwerk te 
verdienen) 

- Aanbesteding mislukt of moet overnieuw omdat op na gunning te 
grote wijzigingen doorgevoerd moeten worden waardoor de aard 
van de opdracht wijzigt.  

- Weinig voorbeelden van dit type contracten beschikbaar. 
Daardoor kans op fouten en daarmee VtW’s groter.  
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Variant 3 Ontwerpalliantie, dominante thema’s 

Thema B: Contract, gegund op basis van samenwerking  
Ongewenste gebeurtenis Oorzaken en gevolgen 
Overschrijding van de 
beschikking 
 

- ON wil in realisatiefase ondanks betrokkenheid risico’s niet overnemen.  

Ontevreden stakeholders - Beperkte concurrentie op prijs leidt mogelijk niet tot maatschappelijk 
laagste kosten. Dit leidt tot ontevreden bestuur WDODelta en PD HWBP. 

- Alliantie kent hoge organisatiekosten. Deze kosten hebben draagvlak bij 
WDODelta.  

 
Thema D: Draagvlak voor kosten. Hogere kosten worden door bestuur toegeschreven aan 

gekozen contractvorm  
Ongewenste gebeurtenis Oorzaken en gevolgen 
Overschrijding van de 
beschikking 
 

- Extra controle, zijsturing en vertraagde besluitvorming door twijfel over 
maatschappelijk verantwoorde kosten als gevolg van gekozen 
contractvorm. Dit leidt tot vertraging en extra kosten.  

Ontevreden stakeholders 
 

- Minder a priori vertrouwen van interne bestuurlijke stakeholders 

Thema E: Samenwerkingscompetentie WDODelta 
Ongewenste gebeurtenis Oorzaken en gevolgen 
Overschrijding van de 
beschikking 
 

- WDODelta kan tempo ON niet aan en zorgt voor vertraging  
- ON haakt af vanwege lange duur interne WDODelta processen 
- Weinig voorbeelden beschikbaar. Complexe aanbesteding. Hierdoor 

kans groter op aanpassing contract wat leidt tot extra kosten.  
- WDODelta onbekend met contractvorm 
 

Ontevreden stakeholders - Interne organisatie WDODelta kan tempo ON niet aan en voelt zich 
onder druk gezet.  
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4. Beheersmaatregelen 
 
Om benoemde risico’s beter te beheersen zijn per variant beheersmaatregelen benoemd, aanvullend 
op de variantbeschrijving in paragraaf 1. 
 

Variant 1 - Reëel transparant risicoprofiel beschikken, slim afgewogen met risicoverdeling 
OG/ON. 

- Uitvoeringskennis betrekken (bijv. elke ontwerploop een consultatie markt op risico’s 
en uitvoerbaarheid) 

- Meer onderzoek areaal, toevoegen van VS0, bestaande situatie (financieel, 
geografisch, juridisch) 

Variant 2 - Toevoegen proceseisen voor omgang/rol beheer en stakeholders 
- Realisatiebeschikking pas aanvragen na PU-fase 

Variant 3 - Alliantie hier is alliantie daar. Aan voorkant interne organisatie meenemen in besluit, 
rol en verantwoordelijkheden. 

 
5. Kwantificering risico’s 
 

Gevolg 
categorie 

Beheerder accepteert 
oplevering niet 
 

 

Overschrijding van de 
beschikking 
 

 
 

Ontevreden stakeholders 
 
 

  
1 Discussie in 

ontwerpproces 
< 0,6 M€ Enkele bewoners / bedrijven 

ontevreden 
2 Beheer accepteert na 

discussie 
0,6 M€ - 1,2 M€ Veel weerstand van 

bewoners en bedrijven 
3 Beheer accepteert niet, 

aanpassingen nodig na 
oplevering 

1,2 M€ - 6 M€ Ontevreden bestuurlijke 
partners 

4 Dijk voldoet niet aan norm > 6 M€ Bestuurlijke crisis 

 
Toelichting kwantificering variant 1 

Ongewenste 
gebeurtenis 

Toelichting 

Beheerder 
accepteert 
oplevering niet 
 

kans 2, gevolg 2 (initieel en na beheersing): OG en beheer in gehele PU fase in the lead 
en betrokken. Beheer heeft tijd om tot inzichten te komen die leidend zijn in 
ontwerpproces. 

Kansklasse 

Gevolgklasse 

Grote kans 

Reëel 

Onwaarschijnlijk 

Zelden 

1 2 3 4 

Variant 1 E&C 

https://icons8.com/icon/tag/peaceful-protest
https://icons8.com/icon/tag/peaceful-protest
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Overschrijding 
van de 
beschikking 
 

 

kans 3, gevolg 4 (initieel): De harde knip maakt dat uitvoerder niet betrokken is geweest 
bij keuzes in ontwerp. Dit kan leiden tot grote tegenvallers als het gaat om onderzoeken 
etc. 
 
kans 3, gevolg 3 (na beheersing): Maximaal aanhaken van markt in ontwerpkeuzes. 
Daarnaast een VS0 om areaalrisico’s te verkleinen. Daardoor duurste overschrijdingen 
voorkomen/verkleind.  

Ontevreden 
stakeholders 
 

 

kans 3, gevolg 2 (initieel en na beheersing): Bestuurlijke stakeholders zijn vooral 
bepalend in PU fase. Daar ben je zelf als beste kenner van bestuurlijke processen bij. Je 
mist echter uitvoeringskennis waardoor je mogelijk terug moet komen over toezeggingen 
en inschattingen t.a.v. hinder. 

 
 

 
Toelichting kwantificering variant 2 

Beheerder 
accepteert 
oplevering niet 
 

 

kans 3, gevolg 3 (initieel). Beheerders moeten in vroeg stadium eisen formuleren wat ze 
nog niet kunnen en daar komt dan discussie over. Door oppositionele verhouding is lastig 
om te gaan voor tevreden beheerder. 
 
kans 3, gevolg 2 (na beheersing): beheer al vanaf begin middels proceseisen betrokken is 
geweest. Het 'niet accepteren'  is dan niet waarschijnlijk, maar zal AOG eerder zeggen na 
veel discussie 'en zo is het'. 

Overschrijding 
van de 
beschikking 
 

 

kans 4, gevolg 4 (initieel). Beschikking realisatie meteen met PU o.b.v. aanbesteding. Te 
veel onzekerheden, te veel wijzigingen in contract (scope) die gaan leiden tot 
overschrijding van realisatiebudget. 
 
kans 4, gevolg 3: Door de beschikking van de realisatie uit te stellen tot na PU kunnen 
scope wijzingen die optreden in PU naar verwachting beschikt worden. De grote van 
tegenvallers neemt af. 

Ontevreden 
stakeholders 
 

 

Kans 3, gevolg 3. Project Zwolle binnen hoog dynamische omgeving met gemeente 
Zwolle die vaak veel tijd vraagt en tot wijzigingen komt. Met oppositionele verhoudingen 
zal het lastig zijn voor ON om deze dynamiek op te vangen en trekt stakeholder sneller 
aan het kortste eind. 
 
Omgeving schuift niet op na beheersing, omdat ook met proceseisen de markt niet voor 
gefixeerde prijs het dynamische omgevingsproces goed kan beheersen. 

 
 

Kansklasse 

Gevolgklasse 

Grote kans 

Reëel 

Onwaarschijnlijk 

Zelden 

1 2 3 4 

Variant 2 PD&C 

https://icons8.com/icon/tag/peaceful-protest
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Toelichting kwantificering variant 3 

Beheerder 
accepteert 
oplevering niet 
 

 

kans 2, gevolg 2 (initieel en na beheersing): OG en beheer in gehele PU fase betrokken. 
Beheer heeft tijd om tot inzichten te komen die leidend zijn in ontwerpproces. 

Overschrijding 
van de 
beschikking 
 

 

kans 3, gevolg 3 (initieel). Beschikking aanvragen op basis van UO. Degene die 
realiseert, is ook degene die ook ontworpen heeft. Intern bestuurlijk lastig traject omdat er 
gevoel blijft heersen dat we niet maatschappelijk verantwoord tot kostenraming komen. 
Door zijsturing, extra controle en vertraagde besluitvorming treedt vertraging op in PU van 
half jaar wat meer dan 1 mlj aan kosten oplevert. 
 
kans 2, gevolg 3 (na beheersing): minder sturing en controle indien organisatie goed is 
aangehaakt in proces van samenwerking. Kleinere kans op vertragingen van half jaar of 
meer. 

Ontevreden 
stakeholders 
 

 

kans 3, gevolg 2 (initieel). Impact is kleiner dan variant 1 omdat uitvoeringskennis vroeg 
aan boord is. Je behoudt altijd wel individuen die ontevreden zijn. Echter, intern is er wel 
kans op bestuurlijke crisis doordat alliantie vorm (nieuw, innovatief) de positie van het 
project extra kwetsbaar maakt. Dit leidt tot interne weerstand. 
 
kans 2, gevolg 2 (na beheersing): minder sturing en controle indien organisatie goed is 
aangehaakt in proces van samenwerking. Kleinere kans op interne weerstand. 

 
6. Afweging varianten 
 
Op basis van de risicoprofielen in de vorige paragraaf zijn de varianten gescoord op de 
afwegingscriteria en de randvoorwaarden. 
 
Op afwegingscriteria is relatief gescoord, welke scoort het beste, welke variant het slechtste. 
Randvoorwaarden zijn voldaan of niet. 
 

 Variant 1 Variant 2 Variant 3 
<20% overschrijding eigen bijdrage 2 3 1 
Maatschappelijk verantwoorde kosten 1 2 1 
Robuust en eenvoudig 1 2 1 
Ontwerp invloed WDODelta V V V 
Borgen stakeholder belang V X V 
Tijdig klaar V V V 

 
 

Kansklasse 

Gevolgklasse 

Grote kans 

Reëel 

Onwaarschijnlijk 

Zelden 

1 2 3 4 

Variant 3 Ontwerpalliantie 

https://icons8.com/icon/tag/peaceful-protest
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1. Randvoorwaarden: Variant 2 voldoet niet voor omgeving omdat deze in het 
rechterbovenkwadrant van het risicoprofiel uitkomt.  

2. Overschrijding:  
a. Variant 3 Ontwerpalliantie scoort beste omdat gezamenlijkheid en uitvoeringskennis tijdig 

erin zit en er samen gestreden wordt. 
b. Variant 2 PD&C scoort het slechts omdat nu al gevraagd wordt om prijs te koppelen aan 

zaken die nog slecht in te schatten zijn en bandbreedte te groot is. 
c. Variant 1 Scoort ertussen in. ON heeft meer zekerheid, de contractvorm lokt echter 

opportunisme uit bij inschrijven waardoor overschrijdingen reëel zijn. 
3. Maatschappelijke kosten: 
a. V1 en V3: gedeeld 1. V1 maakt optimaal gebruik van concurrentie en bezuinigingendrive om 

tot beste maatschappelijke prijs te komen. Wel heb je te maken met risico's die optreden na 
aanbesteding omdat je geen uitvoeringskennis hebt betrokken. V3 maakt minder gebruik van 
deze concurrentieadrenaline, maar maakt wel optimaal gebruik van vroege betrokkenheid 
uitvoerder met alle slimme optimalisaties van dien en het voorkomen van allerlei VTW 
discussies. 

b. Variant 2 wentelt kosten af op aannemer, die bij onderschatting van daadwerkelijke kosten zal 
strijden voor meerwerk. Dat is niet maatschappelijk verantwoord.  

4. Robuust en eenvoudig: 
a. V1 en V3 scoren het beste. Variant 1 is bekende materie, maar zal wel tot VTW discussies 

leden. V3 voorkom je grotendeels lastige VTW discussies en heb je simpel contract, maar 
wordt complex vanwege de onbekendheid van de materie.  

b. V2 scoort slecht omdat contract bepalend is voor gehele traject met alle VTW's van dien en 
moeilijk om goed op te stellen vanwege onbekendheid. 
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Bijlage: Geïnventariseerde gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen 

Variant 1 E&C: Politiek Bestuurlijk 
1 kans: kent a priori bestuurlijk draagvlak 
Variant 1 E&C: Financieel / economisch 

 
Variant 1 E&C: Juridisch / wettelijk 
- 
Variant 1 E&C: Technisch 

 
Variant 1 E&C: Organisatorisch 
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Variant 1 E&C: geografisch / ruimtelijk 
- 
Variant 1 E&C: Maatschappelijk 
1 kans: project kan vlot doorpakken in omgevingsproces 

 
 

Variant 2 PD&C: Politiek Bestuurlijk 
Beschikking PU in 2018 lastig 
Variant 2 PD&C: Financieel / economisch 

 
Variant 2 PD&C: Juridisch / wettelijk 
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Variant 2 PD&C: Technisch 

 
Variant 2 PD&C: Organisatorisch 
Leereffect WDODelta in PU-fase is minimaal 
Variant 2 PD&C: geografisch / ruimtelijk 
- 
Variant 2 PD&C: Maatschappelijk 
- 

 
 

Variant 3 Ontwerpalliantie: Politiek Bestuurlijk 
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Variant 3 Ontwerpalliantie: Financieel / economisch 

 
Variant 3 Ontwerpalliantie: Juridisch / wettelijk 
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Variant 3 Ontwerpalliantie: Technisch 

 
Variant 3 Ontwerpalliantie: Organisatorisch 

 
Variant 3 Ontwerpalliantie: geografisch / ruimtelijk 
Variant 3 Ontwerpalliantie: Maatschappelijk 
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Bijlage VII Marktconsultatie en review 
Begeleidingsteam HWBP en Taskforce   
 
 
Middels een markttoets (marktconsultatie) en een review door de Taskforce Deltatechnologie is de 
contractafweging kritisch beschouwd. De marktconsultatie en de review hebben plaatsgevonden in 
oktober 2017. In deze bijlage is de samenvatting weergegeven.  
 
Marktconsultatie  
Vanuit de marktconsultatie blijkt een voorkeur voor variant 3 Ontwerpalliantie. De markt geeft aan dat 
binnen deze variant de specifieke expertises van opdrachtgever en opdrachtnemer het beste worden 
benut. Daarnaast wordt de gezamenlijke beheersing van risico’s gezien als een belangrijk pluspunt 
van deze variant. 
 
Variant 1 E&C wordt beschouwd als bekend terrein, deze variant is beproefd en werkbaar. De harde 
knip tussen planuitwerking en realisatie leiden tot een beperking van het doorvoeren van kansen en 
ontwerpoptimalisaties en mogelijk tot veel wijzigingen in de uitvoering. 
 
Variant 2 P-D&C wordt gezien de projectscope (complex omgevingsproces, areaal en ondergrond) 
ervaren als risicovol voor opdrachtnemer. De belangrijkste conclusies markt consultatie zijn 
samengevat in onderstaande tabel. 
 
Tabel resultaten marktconsultatie 

Variant 1: E&C Variant 2: P-D&C  Variant 3 Ontwerpalliantie 
Pluspunten:  
Bekende contractvorm, sluit aan bij de 
klassieke organisaties.  
 
Geschikt indien Opdrachtgever de 
eisen/wensen precies kan 
voorschrijven. 
 
 

Pluspunten:  
Uitvoerende markt wordt vroegtijdig 
betrokken. Hierdoor meer kans op het 
optimaliseren van het ontwerp. 
 
Opdrachtnemer kan slagvaardiger 
optreden in maatwerkoplossingen 
omgeving (overeenkomsten met 
particulieren en bedrijven). 
 
Beheerorganisatie krijgt 3 uitwerkingen 
ontwerp in de tenderfase.  

Pluspunten:  
Collectief ownership, partijen inzetten 
op basis van wederzijdse specifieke 
expertises. 
 
Vroegtijdige participatie. Belangen 
stakeholders en beheerder worden in 
ontwerpfase meegenomen. 
 
Achter doelstellingen zitten belangen. 
Belangen worden binnen deze variant 
daadwerkelijk gerespecteerd. 
   

Minpunten  
Ontbreken collectief ownership leidt tot 
discussies en wijzigingen in de 
uitvoering. 
 
Uitvoeringskennis van de specifieke 
uitvoerende partij wordt niet 
meegenomen in het ontwerpproces. 
 
‘X-factor’ bij dit specifieke project zijn 
groot  
(risico’s ondergrond, omgeving en 
constructies en het werken in een 
bestaande situatie) 

Minpunten   
Ontbreken collectief ownership leidt tot 
discussie in de ontwerpfase. Complexe 
openbare ruimte en omgeving vraagt 
juist betrokkenheid en expertise van  
Opdrachtgever. 
 
Overnemen van risico’s is gegeven de 
projectscope voor opdrachtnemer 
onverantwoord (negatief besluit Raad 
van Bestuur).  
 

Minpunten  
Twee werelden managementniveau 
waterschap (gericht op consensus)  is 
wezenlijk anders dan 
managementniveau opdrachtnemer 
(doorpakken). 
 
Wie beheerst de portemonnee in de 
alliantiefase. 
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Review begeleidingsteam HWBP 
 
In onderstaande paragraaf is de review begeleidingsteam HWBP samengevat.  
 
Het Begeleidingsteam kan de analyse en conclusies afweging varianten volgen. Het begeleidingsteam 
vraagt aandacht voor onderstaande punten bij nadere uitwerking variant 3 ontwerpalliantie: 
 

1. Er is nog weinig ervaring met deze vorm van ontwerpalliantie. Maak een transparante definitie 
van de alliantie en organisatiestructuur; 

2. Besteed aandacht aan het risico van een nieuwe contractvorm, in het bijzonder als het gaat 
om houding en gedrag. Alliantie vergt zowel van opdrachtgever als opdrachtnemers op alle 
niveaus van samenwerken specifieke competenties; 

3. Onderken onbekendheid eigen organisatie met deze nieuwe contractvorm en organiseer 
oplossingen hiervoor; 

4. Er blijven altijd opdrachtgeversrisico’s die niet zijn door te zetten aan opdrachtnemer. 
5. De project specifieke kenmerken en risico’s die leidend zijn geweest in de gemaakte 

afweging, zijn niet makkelijk uit het document af te leiden. Hierdoor lijkt vooral criterium 1 de 
doorslag te geven in de afweging. Maak meteen aan het begin van het document duidelijk wat 
de doorslaggevende project specifieke kenmerken zijn in de contractafweging  
NB: dit reviewpunt is verwerkt in het voorliggende document. 
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Review Taskforce Deltatechnologie 
 
In onderstaande paragraaf is de review Taskforce Deltatechnologie samengevat. 
 
E&C 
Voordelen bij deze optie zijn de -in verhouding tot PD&C- beperktere maatschappelijke kosten tijdens 
het aanbestedingsproces (er ligt al een ver uitgewerkt ontwerp wanneer het wordt aanbesteed naar de 
uitvoerende markt), en de lage inschrijfprijs die hiermee wordt bereikt voor de maatschappij. 
Hierin schuilt echter ook het risico. Het onderscheidend vermogen kan vrijwel alleen worden gemaakt 
op prijs, waardoor de laagste inschrijver de risico’s/onzekerheden vaak optimistisch heeft benaderd of 
zelfs gemist. De praktijk leert dat vaak nog wijzigingen optreden in dit type contracten door fouten, 
gefragmenteerde samenwerking of zaken die eerder simpelweg nog niet bekend waren. 
 
Een markpartij zal winst moeten maken om te overleven en in dit type contract met genoemde lage 
inschrijfprijzen en optimistisch ingeschatte onzekerheden zijn wijzigingen vaak de enige manier om 
nog iets te kunnen ‘repareren’. 
 
PD&C 
In een PD&C contract wordt juist wel de mogelijkheid geboden om na een vroege vaststelling van de 
aanneemsom te zoeken naar optimalisaties in scope en planning (eigen ‘minderwerk’, uiteraard 
binnen de bandbreedtes zoals meegegeven vanuit het VKA). 
Grootste ‘probleem’ bij deze contractvorm is dat net als het waterschap, ook een marktpartij de 
uiteindelijke risico’s onvoldoende zal kunnen inschatten. In een gunstig geval zullen de plussen en 
minnen in de zelfde range liggen, maar het venijn zit in de uitersten: de winsten kunnen groot zijn, 
maar ook de verliezen. In dat laatste geval zal een marktpartij toch altijd de discussie aangaan over 
welke risico’s in redelijkheid en billijkheid voorzien hadden kunnen worden en wie deze risico’s 
kan/kon beheersen. In het eerste geval wordt het maatschappelijk belang niet gediend. 
 
Op voorhand lijken de (financiële) risico’s contractueel beheerst, echter in het scenario dat veel -soms 
slecht of niet te voorziene- onzekerheden negatief uitpakken met grote gevolgen voor de aannemer, 
zal ook de opdrachtgever over het algemeen niet buiten schot blijven. 
 
Ontwerpalliantie 
In een alliantiecontract wordt juist nadrukkelijk de mogelijkheid geboden om (gezamenlijk) te zoeken 
naar optimalisaties in scope en planning, waarmee de kracht van de markt in samenwerking met de 
opdrachtgever optimaal wordt benut. Zo kan er voor beide partijen een gezond verdienmodel 
ontstaan, terwijl het werk toch zo kostenefficiënt mogelijk wordt uitgevoerd. 
Omdat net als bij een PD&C in de contracteringsfase nog niet de volledige scope en onzekerheden/ 
risico’s kunnen worden overzien, kan het verkeerde beeld ontstaan m.b.t. de één-op-één situatie. Het 
partnerschap is hierbij erg belangrijk omdat er een gezamenlijk doel is: ‘Best for Project’. Juist in dit 
type contract kan optimaal gebruik worden gemaakt van het ondernemerschap, de projectbeheersing 
en de creativiteit van de markt om het werk zo sober en doelmatig mogelijk uit te voeren als geheel, in 
combinatie met een gezond rendement. 
 
Transparante begrotingen helpen daarnaast in zowel vertrouwen als controle en ook is het voor beide 
partijen een extra zekerheid wanneer ook ontsnappingsclausules in het contract worden ingebouwd 
waarin nog afscheid van elkaar kan worden genomen. Het doel moet echter zijn om in partnerschap 
de samenwerking aan te gaan. 
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