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ONDERWERP 

Marktbenaderingstrategie HWBP Stadsdijken Zwolle 

 
VOORSTEL  
1 Vaststellen van de volgende marktbenaderingsstrategie voor het project Stadsdijken: 
Uitbesteding van ontwerp en realisatie aan één marktpartij op basis van de contractvorm 
“ontwerpalliantie”. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen het ontwerp gezamenlijk op, waarna in 
de realisatiefase opdrachtnemer in een meer klassieke verhouding de uitvoering ter hand neemt.  
2 Het AB te informeren met betrekking tot de voortgang middels een proces-mededeling (een 
concept brief is toegevoegd als bijlage 2 bij dit bestuursvoorstel). 
 

SAMENVATTING 

Op 26 september 2017 heeft het Algemeen Bestuur het Voorkeursalternatief voor het HWBP project 

Stadsdijken vastgesteld. Hiermee is de 2e fase (verkenning) nagenoeg afgerond. Voorafgaand aan 

de start van de 3e fase, planuitwerking, dient het Dagelijks Bestuur een marktbenaderingsstrategie 

vast te stellen. Een belangrijk element van de marktbenaderingsstrategie vormt de keuze van de 

contractvariant, ofwel de wijze van samenwerking met de uitvoerende markt in de planuitwerkings- 

en realisatiefase (hierna PU- en realisatiefase). Deze keuze is bepalend voor zowel de wijze van 

aanbesteden als de verdere inrichting van de planuitwerking. De marktbenaderingsstrategie wordt 

daarom aan het DB voorgelegd. De verdere uitwerking van het totale inkoopplan, inclusief 

aanbestedingswijze en –organisatie, zal vervolgens door de Ambtelijk Opdrachtgever worden 

vastgesteld.  

Ten behoeve van de marktbenaderingsstrategie zijn in afstemming met de portefeuillehouder en met 

betrokkenheid van diverse externe adviseurs drie contractvormen uitgewerkt, een afwegingskader 

opgesteld en de drie contractvormen afgewogen.  

Op basis van dit doorlopen proces wordt het DB geadviseerd te kiezen voor variant 3, de 

Ontwerpalliantie, omdat deze de meest positieve bijdrage levert aan de criteria uit het 

afwegingskader. De nadere uitleg hierbij is:  

1. Een lage risicotolerantie is het uitgangspunt. De kans op overschrijding van de beschikking/eigen 

bijdrage is in deze variant het beste gemitigeerd. 

2. De omgeving kent vanwege de binnenstedelijke ligging een hoge dynamiek van stakeholders, 

waarbij eisen en wensen continu in beweging zijn. 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 het stedelijke projectgebied met 

intensief en op sommige plekken risicovol gebruik. Ontwerp en uitvoeringswijze kennen hierdoor 

een nauwe onderlinge afhankelijkheid.  

4. In dit project wordt de nieuwe wettelijke veiligheidsnormering toegepast. Het bijbehorende 

ontwerpinstrumentarium is nog continu in beweging. Het geotechnische ontwerpproces zal 
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bovendien meer het karakter hebben van een belangenafweging op basis van ‘engineering 

judgement’ dan een proces met vastomlijnde rekenregels. Dit vergt een strategische 

samenwerking met de uitvoerende partij vanaf de ontwerpfase, gebaseerd op gezamenlijke 

beheersing van risico’s. 

 

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 

Het DB heeft in de Kadernotitie Schaalsprong HWBP enkele ‘Leidende Principes’ meegegeven bij 

de verdere uitvoering van HWBP projecten. Het afwegingskader voor de contractafweging sluit aan 

op deze leidende principes.  

De voorgestelde keuze voor de Ontwerpalliantie impliceert tevens dat het Plan van Aanpak voor de 

planuitwerkingsfase (PU) samen met de geselecteerde marktpartij definitief wordt gemaakt ten 

behoeve van de beschikkingsaanvraag bij de landelijke Programmadirectie HWBP (hierna PD 

HWBP). De PD HWBP heeft in de consultatie positief op deze werkwijze gereageerd. De formele 

toets zal plaatsvinden bij de beschikkingsaanvraag. 

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. De resultaten van deze 

reviews zijn vastgelegd in de markbenaderingsstrategie (bijlage 1 bij dit bestuursvoorstel). Het 

Begeleidingsteam kan de analyse en conclusies, zoals weergegeven in bijlage 1, goed volgen. Dit 

geldt ook voor de marktpartijen die daarbij een duidelijke voorkeur uitspreken voor variant 3 

Ontwerpalliantie.  

Voorgesteld wordt het AB in een brief te informeren over de voortgang binnen het project en de 

eerstvolgende vervolgstap in 2018.  

 

OMGEVING EN PARTNERS 

Omgevingspartijen zijn sinds het genomen voorkeursbesluit van 26 september jongstleden in 

afwachting van het verder oppakken van het ontwerp- en gebiedsproces. Met de voorgestelde 

marktstrategie, zal dit na aanbesteding in Q4 van 2018 kunnen starten. Dit zal duidelijk 

gecommuniceerd te worden. 

 

FINANCIEN EN RISICO’S 

Een HWBP-project wordt per fase via een solidariteitsregeling voor 90% vergoed op basis van 

voorcalculatie aan het uitvoerende waterschap. De resterende 10% is de eigen bijdrage van dit 

waterschap zelf. Eventuele mee- of tegenvallers na de beschikking zijn voor rekening en risico van 

het waterschap. De voorgestelde contractvariant sluit aan op de lage risicotolerantie van WDODelta 

welke voortvloeit uit deze financieringsregeling.  

De ontwerpalliantie kent een strak juridisch kader waarbij waarborgen, onder andere in de vorm van 

externe toetsing, zijn opgenomen om tot maatschappelijk verantwoorde realisatiekosten te komen. 

Bovendien kan het waterschap voorafgaand aan de start-realisatie, met afrekening van gemaakte 

kosten, op elk moment en om elke reden de samenwerking beëindigen. Reeds tot stand gebrachte 

ontwerpproducten komen dan in eigendom van het waterschap en kunnen, na gebruik gemaakt te 

hebben van een terugvaloptie, in het verdere ontwerpproces worden benut.  

In het Plan van Aanpak Verkenning en het vigerend krediet voor het project Stadsdijken zijn de 

activiteiten ‘aanbesteding, selectie en gunning’ (zie tijdpad punt 5) niet voorzien. Voor deze 

activiteiten zal, na instemming van het DB met voorliggend besluit, bij het AB voorbereidingskrediet 

worden aangevraagd. 
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TIJDPAD 

Het tijdpad ten aanzien van de verdere marktbenadering, aanbesteding en beschikking PU-fase 

voor het project Stadsdijken, kent de volgende stappen: 

 

1. Keuze marktbenadering (nu in dit voorstel) Q4 2017 

2. Vooraankondiging aanbesteding Q4 2017 

3. Vaststellen inkoopplan door Ambtelijk Opdrachtgever Q1 2018 

4. Aanvragen voorbereidingskrediet planuitwerkingsfase bij AB Q1 2018 

5. Start aanbesteding, selectie en gunning Q1 t/m Q3 2018 

6. Opstellen PvA PU-fase samen met geselecteerd ON Q4 2018 

7. Vaststelling PvA en kredietaanvraag PU-fase door AB Q4 dan wel Q1 2019 

8. Subsidieaanvraag PU bij programmadirectie HWBP Q1 dan wel Q2 2019 

 

TOELICHTING 

Aanleiding 

In het derde kwartaal van 2017 is het voorkeursalternatief van het HWBP-project Stadsdijken 

vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Hiermee is de verkenningsfase van het project afgesloten. 

Voorafgaand aan de start van de planuitwerkingsfase 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).  

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 met de markt. Uit reviews kwam de behoefte naar voren meerdere 

varianten van marktbenadering te beschouwen en af te wegen.  

 

Afwegingskader 

Het afwegingskader is gebaseerd op de bestuurlijk vastgestelde ‘leidende principes’ voor het 

HWBP-programma van WDODelta en de specifieke projectdoelstellingen van het HWBP-project 

Stadsdijken. Het afwegingskader bestaat uit de volgende drie criteria: 

1. De (te verwachten) mate waarin de variant bijdraagt aan de eis “maximale overschrijding van 

20% op eigen financiële bijdrage Waterschap Drents Overijsselse Delta”. 

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

3. De (te verwachten) mate waarin de variant vormgegeven kan worden op een eenvoudig en 

robuust (aanbesteding technisch-juridisch- en financieel-) fundament. 

Daarnaast zijn de volgende randvoorwaarden gesteld: 

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

beslissen in ontwerpkeuzes. 

b) De te kiezen variant biedt een ontwerp- en realisatieproces met waarborgen voor belangen 

vanuit verschillende stakeholders. 

c) De te kiezen variant leidt tot een realistische Mijlpaal “Dijk Veilig” uiterlijk 28-06-2024. 

 

Afgewogen contractvarianten 

De volgende drie contractvarianten zijn samen met de Bestuurlijk en Ambtelijk Opdrachtgever 

gekozen om uit te werken en af te wegen: 

 

1. Een traditioneel model waarbij de planuitwerkingsfase door WDODelta met een ingenieursbureau 

wordt doorlopen, waarna een opdrachtnemer middels Engineering & Construct wordt 

geselecteerd voor de uitvoering op basis van UAV-GC (landelijke standaard voor geïntegreerde 

contracten). 
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2. Een Plan, Design & Construct-model, waarbij zowel de planuitwerkings- als uitvoeringsfase 

onder regie van een uitvoerende marktpartij ter hand wordt genomen op basis UAV-GC. 

3. een Ontwerpalliantie, waarbij WDODelta samen met een uitvoerende marktpartij de 

planuitwerkingsfase op basis van gedeeld risico doorloopt, waarna in principe dezelfde 

marktpartij onder UAV-GC de uitvoering ter hand neemt.    

 

Resultaten afweging contractvarianten 

Variant 3 Ontwerpalliantie levert de meest positieve bijdrage aan de gestelde criteria in het 

afwegingskader. Het DB wordt derhalve geadviseerd te kiezen voor deze variant, omdat: 

 
1. Een lage risicotolerantie is het uitgangspunt.  

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 het stedelijk projectgebied met intensief 

en op sommige plekken risicovol gebruik. Ontwerp en uitvoeringswijze kennen hierdoor een 

nauwe onderlinge afhankelijkheid. 

4. Het ontwerpinstrumentarium is continu in beweging. Het geotechnische ontwerpproces is 

bovendien meer een belangenafweging op basis van ‘engineering judgement’ dan een proces 

met vastomlijnde rekenregels. 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 met de uitvoerende partij vanaf de ontwerpfase, gebaseerd 

op gezamenlijke beheersing van risico’s. 

 

Procesvereisten prijsvorming bij ontwerpalliantie 

Ter beheersing van een transparant prijsvormingsproces gedurende de alliantiefase zijn een aantal 

maatregelen geformuleerd. Deze zijn onderdeel van de op te stellen overeenkomst: 

 Kostenramingen zijn integrale eindproducten ter afronding van elke ontwerploop (3x) in de 

planuitweringsfase en bij de overgang naar de realisatiefase. 

 Bij elke loop en bij de overgang naar de realisatiefase wordt de samenwerking geëvalueerd 

en toetst een externe deskundige de kostenramingen.   

 De directie WDOdelta neemt een expliciet Go/No Go besluit voorafgaand aan de start van 

een nieuwe ontwerploop en informeert de PFO over dit besluit. 

 Het waterschap kan in de planuitwerkingsfase op elk moment de samenwerking beëindigen. 

Ontbreken van overeenstemming over de prijsvorming of een niet soepel verlopende 

samenwerking kunnen hieraan ten grondslag liggen.  

 

Bijlagen: 

1. Stadsdijken Zwolle. Marktbenaderingsstrategie: Afweging contract- en aanbestedingsvariant. 

2. Concept brief aan het AB. 


