Vraagspecificatie Algemeen
(Engineering en Construct)
Verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van
de Schorerpolder tussen dp 711-64m en dp 718 met
bijkomende werken in de gemeente Vlissingen.
Zaaknummer: 31078012

Vraagspecificatie Algemeen: 31078012

Rijkswaterstaat 2012
Toonaangevend Opdrachtgever

In het ondernemingsplan 2012
stelt Rijkswaterstaat zich ten
doel
een
Toonaangevend
Opdrachtgever (TOG) te zijn. Dit
betekent dat Rijkswaterstaat de
markt maximaal laat bijdragen
aan het realiseren van de
publieke
doelen,
dat
Rijkswaterstaat de kennis in de
markt
optimaal
gebruikt,
stimuleert tot vernieuwing en de
interne werkprocessen efficiënt
heeft georganiseerd. TOG gaat
om bewustwording in de eigen
organisatie om de samenwerking
met marktpartijen te verbeteren.
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1

Inleiding

1.1 Doel van de Vraagspecificatie
De Vraagspecificatie maakt onderdeel uit van de Overeenkomst (zaaknr. 31078012)
voor het verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Schorerpolder
tussen dp 711-64m en dp718 met bijkomende werken in de gemeente Vlissingen.
De Vraagspecificatie beschrijft de eisen die de Opdrachtgever stelt aan de
Werkzaamheden en de resultaten daarvan.
1.2 Documentstructuur van de Vraagspecificatie
De Vraagspecificatie bestaat uit drie documenten, annexen en bijlagen bij de
documenten:
Basisovereenkomst

Vraagspecificatie
Annexen

Vraagspecificatie
Algemeen

Vraagspecificatie
Eisen

•

•
•

Vraagspecificatie
Proces

Vraagspecificatie Algemeen: dit document beschrijft de opzet van de
contractdocumenten, de contractbeheersingsfilosofie en de geest van de
Overeenkomst. Tevens worden de documenten genoemd die informatie geven
over de bestaande situatie en wordt een overzicht gegeven van de afkortingen
die in de verschillende tot de Vraagspecificatie behorende documenten worden
gebruikt.
Vraagspecificatie Eisen: dit document beschrijft aan welke eisen de onderdelen
van het object gedurende de looptijd van de Overeenkomst dienen te voldoen;
Vraagspecificatie Proces: dit document beschrijft de eisen die worden gesteld
aan diverse processen. Tevens wordt in dit deel aangegeven aan welke
processen de Opdrachtnemer in elk geval invulling moet geven in zijn
projectmanagementplan.

Daarnaast zijn er een aantal annexen, tekeningen en bijlagen bij de
Vraagspecificatie.
1.3 Uitgangspunten van de Overeenkomst
De Opdrachtgever beoogt de in de scope aangegeven locaties in het areaal van de
Dienst Zeeland die onvoldoende functioneren tot dat niveau te brengen dat het
integrale systeem weer goed functioneert. In de Overeenkomst worden maatregelen
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voorgeschreven die de Opdrachtnemer moet uitvoeren. In sommige gevallen is de
Opdrachtnemer vrij zelf te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om
aan de eisen te voldoen.
In het kader van de Overeenkomst wordt van de Opdrachtnemer verwacht dat hij
• publieksgericht werkt waarbij de beschikbaarheid van het systeem zo groot
mogelijk en de hinder voor het (vaar)wegverkeer zo minimaal mogelijk is;
• de processen binnen de Overeenkomst beheersbaar tot stand brengt met
gebruikmaking van kwaliteitsborging en zelf aantoont dat voldaan wordt aan de
uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen;
• zich tot doel stelt de kwaliteit te toetsen en, indien nodig, te verbeteren door
invulling te geven aan een zelflerende organisatie.
1.4 Basisprincipes van de Overeenkomst
1.4.1

De Overeenkomst
De Opdrachtgever stelt zich tot doel om infrastructuur en waterkeringen op een
doelmatige, efficiënte en gebruikersvriendelijke manier te beheren. In dat kader
omvat de Overeenkomst eisen waaraan de objecten moeten voldoen en aan de
processen om het Werk te kunnen uitvoeren.

1.4.2

Relatie Opdrachtgever – Opdrachtnemer
De Overeenkomst beoogt een andere relatie tussen de Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer dan bij traditionele contracten. Er is geen sprake meer van een
‘aannemer’ die vrijwel uitsluitend uitvoert, maar van de Opdrachtnemer die
uitvoert. De Overeenkomst gaat (meer) uit van gelijkwaardigheid tussen de
Opdrachtnemer en de Opdrachtgever en richt zich meer op een positieve
samenwerking tussen de contractpartijen.

1.4.3

Projectorganisatie van de Opdrachtgever
Bij de voorbereiding en de uitvoering van de Overeenkomst, is door de
Opdrachtgever een projectorganisatie ingericht die is gebaseerd op het zogeheten
IPM-model (IPM = Integraal Projectmanagement). Hierin worden vijf rollen
onderscheiden:
1. Projectmanager: geeft leiding aan het projectteam en is verantwoordelijk voor
het bereiken van het projectresultaat;
2. Contractmanager: is verantwoordelijk voor de inkoop en beheersing van de
uitvoeringswerkzaamheden;
3. Technisch Manager: is verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke inbreng
in het project;
4. Omgevingsmanager: is verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving en
voert regie over vergunningen, milieu en schadeafhandeling;
5. Manager projectbeheersing: is verantwoordelijk voor de beheersing van het
project waaronder de planning, de financiën, de kwaliteit en het
documentenbeheer.
De contractmanager is de gemachtigde van de Opdrachtgever.
1.5 Contractbeheersingsfilosofie
Voor de onderhavige Overeenkomst is gekozen voor een aanpak van
systeemgerichte contractbeheersing door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever
wenst zoveel mogelijk op afstand te blijven staan van het proces en product van de
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Opdrachtnemer. Desondanks heeft de Opdrachtgever een maatschappelijke
verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. Met het oog daarop wordt van
de Opdrachtnemer een beheerste werkwijze en borging geëist. De eisen die gesteld
worden aan de beheerste werkwijze zijn nader uitgewerkt in de Vraagspecificatie
Proces. Indien de Opdrachtnemer een werkwijze implementeert die voldoet aan de
eisen uit de Vraagspecificatie Proces, hetgeen hij aan de Opdrachtgever inzichtelijk
moet maken, geeft dit de Opdrachtgever in beginsel het vertrouwen dat het
eindresultaat aan de gestelde eisen zal gaan voldoen.
Om dit vertrouwen te onderbouwen toetst de Opdrachtgever. De toetsen worden op
basis van het risicoregister ingepland. Gegeven de wens om op afstand te blijven
toetst de Opdrachtgever met name of de Opdrachtnemer werkt volgens zijn
kwaliteitsmanagementsysteem en of de registraties van de Opdrachtnemer
betrouwbaar zijn. Om tot dit oordeel te kunnen komen maakt de Opdrachtgever
gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen.
Het toetsresultaat van de toetsen door de Opdrachtgever kan zijn een:
- positieve bevinding;
- negatieve bevinding;
- tekortkoming (zwaarwegende negatieve bevinding);
- aandachtspunt.
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2

Missie en doelstellingen

2.1 Missie van Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de Minister en
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de nationale infrastructurele netwerken
beheert en ontwikkelt.
Rijkswaterstaat vervult daartoe de rollen van:
• de beheerder die de waterveiligheid bewaakt;
• de infraprovider die ervoor zorgt dat de netwerken worden beheerd en
ontwikkeld;
• de verkeersmanager die er voor zorgt dat het verkeer op hoofd(vaar)wegen
soepel en veilig verloopt;
• de netwerkmanager die aansluiting zoekt bij het geheel van wegen en
vaarwegen en daardoor intensief samenwerkt met andere netwerkbeheerders,
regionale partners en gebruikers en belanghebbenden om een goede afweging
te maken tussen beheer en verkeer;
• de watermanager die de hoofdstromen in de hand houdt.
Vanuit haar rollen beschikt Rijkswaterstaat over veel informatie over water in
Nederland en het verkeer over weg en water. Die informatie deelt Rijkswaterstaat
met een ieder die daar belang bij heeft.
2.2 Doelstellingen voor het waterkeringsysteem
De Opdrachtgever streeft met de Overeenkomst en de in de Vraagspecificatie
opgenomen eisen de onderstaande doelstellingen na.

2.2.1

Doel 1: Waterveiligheid
Werkzaamheden aan het waterkeringsysteem worden zodanig uitgevoerd dat na
gereedkomen van het Werk het waterkeringsysteem een storm met een
overschrijdingskans van 1 : 4000 kan weerstaan.

2.2.2

Doel 2: Minimale verkeershinder / maximale doorstroming
De Werkzaamheden aan het waterkeringsysteem wordt op zodanige wijze
uitgevoerd dat zo min mogelijk (vaarweg)verkeershinder ontstaat en de
doorstroming van het (vaarweg)verkeer zo min mogelijk wordt beperkt.

2.2.3

Doel 3: Publieksgericht handelen
Bij het uitvoeren van de Werkzaamheden aan het waterkeringsysteem wordt
rekening gehouden met de wensen van het publiek en de weggebruikers.

2.2.4

Doel 4: Duurzaamheid
Werkzaamheden aan het waterkeringsysteem vinden op een zodanige wijze plaats
dat het milieu niet, of indien dit onontkoombaar is, zo min mogelijk wordt belast.

2.2.5

Doel 5: Behoud ecologische waarden
Werkzaamheden aan het waterkeringsysteem worden zodanig uitgevoerd dat
natuurwaarden in (weg)bermen, oevers en andere groene terreinen worden
behouden en waar mogelijk worden bevorderd.
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3

Scope en Werkzaamheden volgens de Overeenkomst

3.1 De Scope
De opdracht voor het project Zeeweringen is als volgt geformuleerd:
Het, waar nodig, (doen) verbeteren van de gezette
steenbekledingen op het buitentalud van de zeeweringen in
Zeeland.
Alle onderdelen van het buitentalud van de beschouwde dijkvakken worden door het
project aan nader onderzoek onderworpen. De onderdelen van het buitentalud die
hierbij ‘onvoldoende’ scoren worden vervolgens verbeterd.
Het project moet leiden tot een verbetering van de dijkvakken langs de
Westerschelde en Oosterschelde, zodanig dat bij een toetsing aan de
randvoorwaarden op grond van de Waterwet deze de beoordeling ‘goed’ krijgen en
de levensduur ten minste 50 jaar bedraagt.
3.2 Soort Werkzaamheden
De Overeenkomst omvat:
1. het aanpassen van onderdelen van het object dan wel het verwijderen en
vervangen van onderdelen van het object.
2. Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden omschreven in deze
overeenkomst.

Pagina 8 van 11

Vraagspecificatie Algemeen: 31078012

4

Begripsbepalingen en afkortingen

4.1 Begripsbepalingen
In de Vraagspecificatie wordt door partijen de bijbehorende betekenis toegekend
aan de volgende gebezigde woorden:
Waterkering: Constructie die oppervlaktewater begrenst en tegenhoudt zodat het
achtergelegen gebied niet kan overstromen.
Glooiing: Deel van de buitenzijde van de dijk wat voorzien is van een
steenbekleding voor het weerstaan van de golfbelasting.
Bekleding: De constructie waarmee de waterkering wordt bekleed om de
golfbelasting te kunnen weerstaan. Deze kan bestaan uit steen, beton, asfalt, klei,
gras of andere golfbestendige materialen.
Bouwstoffen: de in het Werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen,
installaties, grond van allerlei soort en dergelijke.

4.2 Afkortingen
Afkorting

Betekenis

PMP

Projectmanagementplan

PSU

Project Startup bijeenkomst

RWS

Rijkswaterstaat

SCB

Systeemgerichte contractbeheersing

Dp / dp

Dijkpaal
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5

Van toepassing zijnde documenten

5.1 Versies
Daar waar in de Vraagspecificatie een reglement, norm, praktijkrichtlijn,
aanbeveling, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze
geheel van toepassing op de Werkzaamheden, zoals deze twee maanden voor de
dag van aanbesteding van deze Overeenkomst luidt, tenzij daarvan in deze
Overeenkomst wordt afgeweken.
5.2 Bekendheid van de Opdrachtnemer met wetten, regelgeving c.a.
De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle in de Vraagspecificatie
genoemde reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen,
beoordelingsrichtlijnen en andere publicaties.
De Opdrachtnemer wordt tevens geacht bekend te zijn met wetten, reglementen,
normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen of andere
publicaties die niet zijn opgenomen in de Vraagspecificatie, maar van belang zijn of
van toepassing zijn op de door hem te verrichten Werkzaamheden en/of resultaten
daarvan.
5.3 Verkrijgbaarheid RWS-normen, richtlijnen en publicaties
Normen, richtlijnen en overige publicaties waarvan RWS de auteur is, kunnen
kosteloos worden opgevraagd bij:
Rijkswaterstaat Zeeland
Afdeling Inkooporganisatie
Postbus 5014, 4330 KA Middelburg
Tel. 0118-622 352
Fax. 0118-622 999
Contactpersoon: de heer C.P. Dieleman
E-mail: Kees.Dieleman@rws.nl
5.4 Rangorde
Indien tegenstrijdigheid bestaat tussen de eisen in de Vraagspecificatie,
reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen of
andere publicaties, dan geldt onderstaande rangorde, in aanvulling op de rangorde
die reeds in de Basisovereenkomst (artikel 3 lid 2) is aangebracht:
1. Eisen uit de Vraagspecificatie
2. Eisen volgend uit de Documenten
5.5 Lijst met informatieve documenten
5.5.1

Toelichting
In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de
Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.
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Titel

Datum/

Mee-

Versie

geleverd

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam inkopen

Datum

www.rws.nl/duurzaaminkopen
Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen

aanbesteding
2005

Nee
Nee

http://www.ibr.nl/files_content/studiemateriaal/Gedragscode%
20Flora-%20en%20Faunawet%20voor%20Waterschappen.pdf
Waterstanden

Nee

www.getij.nl en www.actuelewaterdata.nl
Kaart dieptelijnen, mosselpercelen en visvakken
Foto’s dijkvak
DWG-bestanden

5.5.2

Nee
Ja
Ja

Spreadsheet volumetrisch ontwerp open steenasfalt

Nee

Richtlijnen Vaarwegen RVW 2005

Nee

Verkeerskundige Afspraken Scheepvaart

Nee

Verantwoordelijkheid interpretatie informatieve documenten
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de interpretatie van de informatie en
dient die informatie voor zover nodig zelf aan te vullen. De Opdrachtgever is niet
aansprakelijk voor op de informatieve documenten gebaseerde conclusies of
gekozen uitgangspunten.
Voor onjuistheden in de verstrekte informatie die de Opdrachtnemer redelijkerwijs
had moeten ontdekken, is de Opdrachtgever evenmin aansprakelijk. Voor het
overige mag de Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid van de feitelijke informatie
indien en voorzover noch door de Opdrachtgever noch door de opsteller een
voorbehoud ten aanzien van de juistheid is gemaakt.
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