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DISCLAIMER
Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze
informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project
kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element,
waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie
van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus
(aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een
aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van
Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet
uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.
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1. Scope/locatie

Rijkswaterstaat (RWS) heeft de verplichting om KRW-maatregelen te treffen om voor 2027 de
waterkwaliteit te verbeteren. Voor een deel van dit programma (het restant van tranche 2 en
tranche 3) wordt momenteel een planstudie uitgevoerd. In de tabel is een overzicht opgenomen
van de maatregelen, overigens kunnen deze waarden gedurende de planstudie nog wijzigen op
basis van voortschrijdend inzicht.
In onderstaande tabel worden de locaties weergegeven:

Op dit moment wordt een planstudie uitgevoerd. De planstudie wordt door
ingenieursbureaucombinatie Green Rivers Open Wonders (GROW) uitgevoerd, conform het
gedachtegoed DOEN. Zij levert een aanbestedingsdossier op waarmee de markt kan worden
benaderd, onder verantwoordelijkheid van RWS.
De scope van deze uitvraag heeft betrekking op de begeleiding van de realisatie. De inkoop leidt
ertoe dat de markt zowel de aanbesteding, de uitvoeringsbegeleiding als de overdracht naar district
gaat verzorgen voor RWS. Het uitgangspunt moet zijn dat met een beperkt aantal RWS-ers een
groot aantal projecten kan worden uitgevoerd.

2. Omvang Project

Met het aanbesteden van de realisatie-opgaven, het beheersen van de realisatiecontracten en de
overdracht naar de beheerder gaat naar verwachting een bedrag van 10 tot 15 miljoen euro excl.
btw gepaard.

3. Technische disciplines

100% ingenieursdiensten (projectmanagement)

4. Eventuele specials
Aanbestedingsprocedure Concurrentiegerichte dialoog Light.
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5. Planning aanbesteding en uitvoering

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm
De beoogde contractvorm is een dienstencontract o.b.v. ARVODI, de aanbestedingsprocedure de
concurrentiegerichte dialoog light (Europese niet-openbare aanbesteding). De looptijd wordt
momenteel geschat op 6 á 7 jaar, waarbij de realisatieprojecten gefaseerd gereedkomen.

7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering
Nog nader te bepalen.

8. BPKV-criteria
Op moment van schrijven zijn er twee EMVI-BPKV-criteria geformuleerd:
1) Mitigeren vertraging
2) Optimale Samenwerking.

9. Risico’s en risicoverdeling
Nog nader te bepalen.

10.

Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie

Contractbegeleiding waarbij invulling nader te bepalen is door de markt.
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11.

Overige gerelateerde inkopen

Dit betreft een secundaire inkoop.

12.

Link naar projectwebsite

Niet van toepassing.
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