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Toelichting status 

Ten behoeve van de marktinformatiebijeenkomst/-consultatie zijn documenten gepubliceerd op Tenderned 

respectievelijk Negometrix. Deze hebben een informatief karakter en zijn verstrekt met als doel om suggesties 

en adviezen van marktpartijen op te halen in deze marktconsultatie. Verspreiding of gebruik van de 

documenten anders dan het doel van deze marktconsultatie is niet toegestaan. 
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1 DOEL EN OPZET MARKTINFORMATIEBIJEENKOMST 

 

Waterschap Aa en Maas organiseert in samenwerking met Taskforce Deltatechnologie op maandag 8 juni a.s. 

een marktinformatiebijeenkomst voor het project Meanderende Maas. U bent van harte uitgenodigd om deel 

te nemen aan deze bijeenkomst. Voor u ligt het marktinformatiedocument dat de projectorganisatie 

Meanderende Maas ter voorbereiding heeft gepubliceerd op haar website en op Negometrix. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

In de marktinformatiebijeenkomst staat het project Meanderende Maas centraal. Het project gaat de dijk van 

Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied 

mooier en economisch sterker maken. Tien organisaties werken samen met bewoners, ondernemers en 

belanghebbenden aan de toekomst van het karakteristieke gebied rond de Maas.  

 

Waterschap Aa en Maas wil als aanbestedende dienst de marktpartijen graag informeren over het project en 

de marktbenadering en hoopt inbreng van marktpartijen te ontvangen om daarmee de aanpak zo mogelijk 

nog te verbeteren. Ook kunt u kennismaken met vertegenwoordiger(s) van de opdrachtgevende partijen en 

een aantal leden van het IPM-team. Taskforce Deltatechnologie heeft namens het bedrijfsleven advies 

uitgebracht over het realisatieplan respectievelijk het inkoopplan en zal de uitkomsten hiervan met u delen. 

Om een zo hoogwaardig en effectief mogelijke inbreng te kunnen ophalen, verzoeken wij u vooraf kennis te 

nemen van de informatie op de website www.meanderendemaas.nl.   

 

http://www.meanderendemaas.nl/
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2 PROJECT MEANDERENDE MAAS 

 

2.1 Inleiding 

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma is het dijktraject Ravenstein-Lith opgenomen als één van de  

top 14 meest urgente dijktrajecten om te versterken. Concrete aanleiding voor het project Meanderende Maas 

is dat de dijk aan Brabantse zijde van dit riviertraject op hoogte, maar ook op andere faalmechanismen, niet 

voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen die per 1 januari 2017 gelden. De Maasdijken aan de Gelderse zijde 

van dit traject hebben geen hoogteopgave en versterking is daarom niet actueel.  

 

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek Ravenstein-Lith 

(september 2016) is onderzocht of rivierverruiming en gebiedsontwikkeling in combinatie met dijkversterking 

kansrijk zijn in dit gebied. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de stuurgroep Meanderende Maas, 

waarin de waterschappen Aa en Maas en Rivierenland, provincies Noord-Brabant en Gelderland, gemeenten 

Oss, West Maas en Waal, Wijchen, Rijkswaterstaat, het Ministerie van IenW en Natuurmonumenten 

participeren. In de verkenningsfase is er vervolgens door de partners gewerkt aan een integraal 

voorkeursalternatief voor de beoogde dijkverbetering, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling en een 

gebiedsvisie waarin ook de bredere opgaven een plaats krijgen en voor de langere termijn een perspectief 

wordt geschetst.  Meanderende Maas maakt deel uit van het nationale hoogwaterbeschermingsprogramma 

(HWBP) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). 

2.2 Projectgebied 

Het projectgebied omvat de uiterwaarden aan de Brabantse en Gelderse zijde tussen Ravenstein en Lith en de 

dijk aan Brabantse zijde (zie afbeelding 1.1). Het projectgebied kan als volgt worden gedefinieerd: 

• de Maasdijk aan de Brabantse zijde van de A50 tot de stuw bij Lith (dijktraject 36-3). Dit is inclusief 

een binnen- en buitendijkse zone die van belang is in verband met piping (circa 100 meter); 

• het buitendijkse gebied aan Brabantse zijde vanaf de Middelwaard (rivierkilometer 184) tot aan de 

stuw bij Lith (rivierkilometer 201); 

• het buitendijkse gebied aan Gelderse zijde van de spoorbrug bij Ravenstein/Niftrik (rivierkilometer 

183) tot aan de stuw bij Alphen/Lith (rivierkilometer 201);  

• recreatieve routes in het omliggende gebied maken onderdeel uit van het projectgebied.  

 

 
Figuur 1 

2.3 Resultaat verkenning 

In december 2019 heeft de stuurgroep Meanderende Maas besloten over het voorkeursalternatief, met daarin 

dijkversterking, rivierverruimingsmaatregelen en gebiedsmaatregelen. Met dit pakket wordt niet alleen de dijk 

veilig, maar krijgt ook de Maas meer ruimte en wordt het gebied mooier en economisch sterker. Het sluit aan 

op maatregelen die al eerder zijn getroffen (Hemelrijkse Waard).  
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Er is veel draagvlak voor de maatregelen bij bewoners, bedrijven, belangenorganisaties. De samenwerkende 

overheden en Natuurmonumenten willen deze maatregelen gaan realiseren en hebben daar ook budget voor 

beschikbaar. Op de website www.meanderendemaas.nl is een animatie/video impressie (link) te zien alsmede 

de interactieve maatregelenkaart (link). 

 

 
Figuur 2 

 

De fase van planuitwerking in het project breekt aan: de uitwerking en detaillering van de maatregelen en de 

voorbereiding van de uitvoering/realisatie. De basis daarvoor ligt vast in het voorkeursalternatief en in de 

bestuursovereenkomst voor de planuitwerking waarmee maart 2020 is ingestemd door de stuurgroep 

2.4 Publieke samenwerking 

Om tot een gedragen planuitwerking te komen en klaar te staan voor realisatie continueren de partners de 

samenwerking. Partners werken en sturen samen onder trekkerschap van waterschap Aa en Maas met 

onderscheid in bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap. Alle partijen nemen deel in de stuurgroep 

(bestuurlijk opdrachtgeverschap), waarbij IenW zich door RWS laat vertegenwoordigen. Het ambtelijk 

opdrachtgeverschap wordt vervult door waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant, 

gemeente Oss en Natuurmonumenten. Het projectteam onder aansturing van de projectmanager werken voor 

alle partners. 

 

Door de besluitvorming gezamenlijk voor te bereiden kunnen vanuit een gedeelde basis de verschillende 

benodigde besluiten (inclusief vergunningen) op het juiste moment genomen worden. Met behoud van (eigen) 

publieke taken en verantwoordelijkheden zullen alle partners voortvarend de benodigde besluiten vaststellen.  

2.5 Opdrachtnemer betrekken bij planuitwerking 

De maatregelen die de partners binnen het projectgebied wensen te realiseren vormen een samenhangend 

pakket waarmee invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van het project Meanderende Maas. Deze 

maatregelen zijn in het Voorkeursalternatief (VKA) en de Integrale Provinciale Structuurvisie (IPSV) door de 

partners opgetekend, waarmee naast de maatregelen zelf ook de contouren vastliggen voor de tijdshorizon 

waarin men de maatregelen wil realiseren. Echter een samenhangend pakket aan maatregelen die tezamen 

het VKA en IPSV vormen, maken niet allemaal onderdeel uit van één overheidsopdracht. In de aanpak van het 

project Meanderende Maas wordt onderscheid gemaakt in een zgn. ‘overheidsopdracht’ en ‘zelfrealisatie’. 

Waar het de overheidsopdracht betreft wordt een marktpartij (aannemer of delfstoffenwinner) middels een 

Europese aanbesteding aangetrokken. De opdrachtnemer krijgt opdracht voor de planuitwerkingsfase. Indien 

overeenstemming wordt bereikt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de (prijs)aanbieding in de 

planuitwerking zal de opdrachtnemer ook de realisatie van het werk op zich nemen (blauwe kader in figuur 3). 

Voor de zelfrealisatie kunnen grondeigenaren als regievoerder samenwerken met een delfstoffenwinner 

(oranje kader in figuur 3).  

http://www.meanderendemaas.nl/
https://youtu.be/7LWT2byMPtE
https://indd.adobe.com/view/c794e3f3-d671-4ec5-bd31-05c55702ce3a
https://www.meanderendemaas.nl/stuurgroep-stemt-in-met-voorkeursalternatief/
https://www.meanderendemaas.nl/inspraak-structuurvisie-en-milieueffectrapportage/
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Figuur 3 

 

Om een projectbesluit te nemen dat ook technisch uitvoerbaar is, duurzaam en waarin de financiële risico’s en 

risico’s voor omwonenden op schade en hinder beperkt zijn, willen we al tijdens de planuitwerking de 

opdrachtnemer (aannemer/delfstoffenwinnaars) betrekken. Na de eerste uitwerking door het projectteam en 

het ingenieursbureau van het voorkeursalternatief in een voorlopig ontwerp (waarin duidelijk is wat 

gerealiseerd moet worden), zal de opdrachtnemer bijdragen aan de uitwerking van het voorlopig ontwerp 

naar een definitief ontwerp, het opstellen van de prijsaanbieding en komen tot een aanvaardbaar risicoprofiel 

door voorbereidingen voor de uitvoering te treffen. De opdrachtnemer zal na overeenstemming over de 

(prijs)aanbieding de realisatie van het werk uitvoeren. 

 

Voor de maatregelen die in zelfrealisatie worden uitgevoerd zijn expliciet afspraken gemaakt in de 

bestuursovereenkomst tussen de partners. Beoogd wordt dat Natuurmonumenten in deze ‘zelfrealisatie-

projecten’ optreedt als regievoerder richting private grondeigenaren (en delfstoffenwinners) opdat de 

genoemde scope wordt gerealiseerd overeenkomstig het VKA. Voor de maatregelen Demen Dieden en 

Oeverzone Diedensche Uiterdijk zijn de voorbereidingen al reeds getroffen en verwacht men medio 2020 met 

de werkzaamheden te kunnen starten. Voor de maatregelen in de meander Diedensche Uiterdijk (VKA) en de 

meanders De Waarden en Ossekamp (IPSV) dienen de afspraken nog nader vorm te krijgen waarbij e.e.a. 

afhankelijk is van het tempo van de gebiedsontwikkeling en de grondposities van publieke en private partijen.  

 

 
Figuur 4 
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De genoemde werkzaamheden in zelfrealisatie worden (deels) optioneel in de aan te besteden 

overheidsopdracht meegenomen. Bij het eventueel beschikbaar stellen van aanvullende publieke middelen 

door de betrokken partners en versnelling in het tempo gebiedsontwikkeling kunnen de werkzaamheden 

(deels) door de opdrachtnemer worden uitgevoerd zonder daarbij tegen aanbestedingsrechtelijke knelpunten 

te lopen. 

 

Het projectteam Meanderende Maas is voornemens om de overheidsopdracht vorm te geven in een zgn. 

‘twee-fasen contract’ en deze middels een concurrentiegerichte dialoog aan te besteden. Waterschap Aa en 

Maas zal als aanbestedende dienst acteren. Een toelichting op de wijze van marktbenadering, de contractvorm 

en de aanbestedingsprocedure volgt in de marktinformatiebijeenkomst. 
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3 BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURE 

 

3.1 Doelgroep 

De marktinformatiebijeenkomst is bedoeld voor aannemingsbedrijven, delfstoffenwinnaars en toeleveranciers 

die ervaring hebben met: 

• Dijkversterkingen in grond en constructies; 

• Rivierverruimingsmaatregelen met droog en nat grondverzet; 

• Grondstoffenwinning en grondstoffenhandel; 

• Werkzaamheden aan verhardingsconstructies; 

• Werkzaamheden aan kabels en leidingen; 

• Werkzaamheden aan inpassingmaatregelen zoals cultuurtechnische werkzaamheden en , 

landschappelijke inrichting. 

 

Tevens is de marktinformatiebijeenkomst bedoeld voor ingenieursbureaus die werken in opdracht van 

marktpartijen in de (voorbereiding van de) realisatie. Het ingenieursbureau dat in opdracht van de 

projectorganisatie Meanderende Maas werkt, met het Waterschap Aa en Maas als opdrachtgever, is reeds 

gecontracteerd en verricht werkzaamheden in de planuitwerkingsfase op basis van destijds aanbesteedde 

raamovereenkomst ingenieursdiensten Ravenstein-Lith. 

3.2 Opzet van de marktinformatiebijeenkomst 

In verband met de huidige beperkingen die van toepassing zijn op zgn. samenkomsten in Nederland door 

Corona/COVID zal de marktconsultatie op digitale wijze plaatsvinden. In digitale vorm met een redelijk 

omvangrijk aantal deelnemers is het niet of in mindere mate mogelijk om een interactieve werkvorm te 

hanteren zoals de Taskforce Deltatechnologie en projectorganisatie Meanderende Maas voor ogen hadden. 

Zodoende is gekozen voor een (digitale) marktinformatiebijeenkomst gevolgd door eventuele verdiepende 

individuele (digitale) consultatie. 

3.2.1 Marktinformatiebijeenkomst 

De Taskforce Deltatechnologie en projectorganisatie Meanderende Maas hebben het volgende programma 

opgesteld voor: 

 

Tabel 1 

Tijd Agenda 

13.50 uur Inloggen en plaatsnemen in lobby digitale omgeving 

14.00 uur Welkom door Waterschap Aa en Maas 

14.10 uur Project Meanderende Maas in hoofdlijnen 

14.40 uur Toelichting op het advies van de Taskforce en het 2 fasen contract/repeterend contractmodel 

15.15 uur Digitale pauze 

15.30 uur Marktbenadering Meanderende Maas 

16:30 uur  Vervolgproces en afronding 

17:00 uur Einde 

 

Tijdens de marktinformatiebijeenkomst is er gelegenheid voor het gericht stellen van informatieve vragen. De 

moderator van de digitale bijeenkomst zal hierin de regie voeren. 

3.2.2 Individuele verdieping 

Verdiepende vragen en/of suggesties die marktpartijen aan de projectorganisatie Meanderende Maas ter 

overweging willen meegeven kunnen worden ingediend na afloop van de marktinformatiebijeenkomst.  



Marktinformatiedocument Meanderende Maas        10 van 11 

 

Hierbij kunt u contactgegevens bijvoegen, zodat de projectorganisatie contact kan opnemen voor een 

toelichting. Voor het indienen van schriftelijke reactie hanteert de projectorganisatie onderstaande planning. 

 

Tabel 2 

Activiteit Datum 

Marktinformatiebijeenkomst (plenair) 08 juni 2020 

Indienen suggesties en adviezen (schriftelijk) 08 juni 2020 – 12 juni 2020 

Individuele verdieping (individueel) 15 juni 2020 – 19 juni 2020 

Uiterste datum publicatie verslag Uiterlijk 30 juni 2020 

3.2.3 Aanmelden marktinformatiebijeenkomst 

Wij verzoeken u om uw deelname (max.2 personen per bedrijf) door te geven op via een e-mail bericht aan 

info@taskforcedeltatechnologie.nl. In verband met de voorbereidingen van de bijeenkomst ontvangen we uw 

aanmelding zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 juni 2020. De instructie hoe men kan deelnemen aan de 

digitale bijeenkomst wordt u in de week voorafgaand aan de bijeenkomst toegestuurd. 

3.2.4 Negometrix 

Op Negometrix is de marktinformatiebijeenkomst/-consultatie aangemaakt. We verzoeken u verdiepende 

vragen en/of suggesties die u na de marktinformatiebijeenkomst heeft via de berichtenmodule (Vraag & 

Antwoord) van Negometrix in te dienen. 

3.2.5 Verslaglegging 

Van de marktinformatiebijeenkomst/-consultatie wordt een verslag opgesteld dat zal worden gepubliceerd 

op Negometrix. De presentatie van de marktinformatiebijeenkomst zal bij het verslag worden gevoegd. In dit 

verslag zijn tevens de ingediende suggesties en adviezen uit de individuele verdieping opgenomen. Met 

publicatie van het verslag wordt alle ‘relevante informatie’ openbaar gedeeld, waarmee wordt voldaan aan het 

bepaalde in artikel 2.52 van de aanbestedingswet. 

3.3 Nadere bepalingen aan de marktinformatiebijeenkomst 

Voor de marktconsultatie gelden de volgende nadere bepalingen:  

• Deelname aan de marktinformatiebijeenkomst/-consultatie is geheel vrijblijvend en er staat geen 

(recht op) kostenvergoeding tegenover; 

• Deelname aan de marktinformatiebijeenkomst/-consultatie (of juist niet) heeft geen invloed op de 

selectie en/of gunning van toekomstige opdrachten vanuit het project Meanderende Maas of het 

waterschap Aa en Maas;    

• In het kader van de marktinformatiebijeenkomst/-consultatie worden de beginselen van 

transparantie, objectiviteit en gelijkheid in acht genomen. Dit betekent dat er verslaglegging van de 

uitkomsten van deze marktconsultatie zal plaatsvinden, en openbaar gepubliceerd wordt via 

Negometrix; 

• Met het deelnemen aan de digitale bijeenkomst en/of het versturen van een schriftelijke reactie aan 

het waterschap Aa en Maas naar aanleiding van de digitale bijeenkomst geeft u toestemming voor 

de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze 

marktinformatiebijeenkomst/-consultatie o.a. de verslaglegging en publicatie op Negometrix;   

• Aanmelden voor de bijeenkomst kan uitsluitend via het in de uitnodiging en onderhavige document 

genoemde emailadres info@taskforcedeltatechnologie.nl. 

• Het versturen van een schriftelijke reactie aan het waterschap Aa en Maas naar aanleiding van de 

digitale bijeenkomst kan uitsluitend via de Negometrix omgeving. De binnengekomen reacties 

worden door het waterschap Aa en Maas anoniem opgenomen in het verslag; 

• Met het deelnemen aan de digitale bijeenkomst en/of het versturen van een schriftelijke reactie aan 

het waterschap Aa en Maas stemt u in dat de door u verstrekte informatie door de projectorganisatie 

Meanderende Maas mag worden gebruikt in (de voorbereiding van) aanbesteding. 

 

mailto:info@taskforcedeltatechnologie.nl
mailto:info@taskforcedeltatechnologie.nl


 

 


