
De waterbouwsector staat voor grote opgaven in de komende 
jaren, onder meer op het gebied van waterveiligheid en 
waterkwaliteit. Het realiseren van deze opgaven vraagt veel van 
de opdrachtgevers, waaronder de waterschappen, en de 
marktpartijen in de waterbouw. De waterschappen maken 
daarbij de ontwikkeling naar meer strategisch inkopen en meer 
uitbesteden aan de markt. De waterbouwopgave en de 
veranderingen in de rolverdeling brengen een groot aantal 
uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen de waterschappen de 
waterbouwopgaven realiseren binnen beperkte budgettaire 
kaders? Hoe ontwikkelt zich de trend naar meer geïntegreerde 
contractvormen in de waterbouw? Welke ruimte krijgen de 
marktpartijen daarbij? Wat betekent dit voor de benodigde 
capaciteit in de sector, zowel kwantitatief als kwalitatief? 
Deze vragen staan centraal in dit rapport ‘Waterbouw en 
waterschappen tot 2020; marktontwikkelingen, rolverdeling 
en capaciteit’.
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Voorwoord

De waterbouwsector staat voor grote opgaven in de komende jaren, bijvoor-
beeld in het kader van het Deltaprogramma en de uitvoering van het Bestuurs-
akkoord Water. Het realiseren van deze opgaven vraagt veel van de betrokken 
partijen in de waterbouw, waaronder de waterschappen en de marktpartijen in 
de waterbouw. In de afgelopen jaren zijn al verschillende initiatieven ontwik-
keld om nieuwe vormen van samenwerking in de waterbouw op te zetten, 
zoals in de Taskforce Deltatechnologie. Onder meer gaat het daarbij om veran-
deringen in de rolverdeling tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en het 
zorgen voor voldoende innovatie in de sector.

Dit rapport doet verslag van een onderzoek in opdracht van Bouwend Neder-
land en de Unie van Waterschappen naar de belangrijkste trends en ontwikke-
lingen in de waterbouw tot 2020. Het onderzoek gaat in op de verwachtingen 
voor het marktvolume in de waterbouw op korte en middellange termijn, op de 
veranderingen in de rolverdeling tussen waterschappen, andere opdrachtge-
vers en opdrachtnemers in de waterbouw en op de effecten voor werkgelegen-
heid op korte en middellange termijn.

Het onderzoek geeft daarmee voor het eerst een breed beeld van de stand van 
zaken op de waterbouwmarkt en op de veranderingen in de relatie tussen 
opdrachtgevers en opdrachtnemers in de markt.

Het onderzoek is namens de opdrachtgevers begeleid door een klankbordgroep. 
In deze klankbordgroep hadden zitting:

• Mathieu van Rooij (Bouwend Nederland)
• Nathalie van Dalen (Bouwend Nederland)
• Henkjan van Meer (Unie van Waterschappen)
• Mark van der Werf (Unie van Waterschappen)
• Hans Kooijman (Dura Vermeer Beton- en Waterbouw)
• Alexander Heeren (Besix)

Gedurende het onderzoek is veel informatie verkregen uit interviews met een 
groot aantal vertegenwoordigers van onder meer waterschappen en water-
bouwbedrijven. Het EIB dankt alle betrokkenen voor de input, de opmerkingen 
en commentaren in de verschillende stadia van het onderzoek. De verantwoor-
delijkheid voor de analyse en de conclusies van het onderzoek berust bij het 
EIB.
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Conclusies op hoofdlijnen

Dit rapport schetst de uitdagingen voor de waterbouw tot 2020. Op basis van 
een analyse van de marktstructuur, investeringsplannen en trends in de 
rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt een beeld ge-
schetst van de kansen en bedreigingen op de markt in de komende jaren en de 
opgaven voor zowel opdrachtgevers als marktpartijen in de waterbouw. In het 
bijzonder wordt ingegaan op de positie van de waterschappen op de markt. 
Allereerst worden hierna de belangrijkste conclusies uit het onderzoek gefor-
muleerd. Daarna worden de uitdagingen en aanbevelingen voor waterschappen 
en waterbouwbedrijven geschetst.

Conclusies

Waterbouwmarkt
De waterbouwmarkt staat voor grote opgaven met een belangrijk groeiperspectief in 
de eerstkomende jaren, met name bij waterkeringen.

• De waterbouwmarkt (productie door waterbouwbedrijven) heeft in 2013 een 
 omvang van circa € 2.650 miljoen en staat momenteel onder druk. In verge-
 lijking met 2012 is de markt in 2013 met 5½% gekrompen. De afname van 
 het marktvolume heeft vooral te maken met het afronden van grote projec-
 ten als de Tweede Maasvlakte en daarnaast met temporisering van uitgaven 
 bij belangrijke opdrachtgevers als Rijk en decentrale overheden.
• Op de waterbouwmarkt hebben de waterschappen een aandeel van ruim 
 35%. Investeringen en onderhoud leidden in 2012 tot ruim € 1 miljard 
 waterbouwproductie.
• Voor de komende jaren is een sterke impuls voor de markt te verwachten 
 door de uitvoering van grote waterbouwprogramma’s als het Tweede Hoog-
 waterbeschermingsprogramma (HWBP-2) en Ruimte voor de Rivier. Met 
 name de investeringen in waterkeringen nemen sterk toe in de jaren 2014-
 2016. De waterschapsinvesteringen in waterkeringen liggen in 2015 en 2016 
 60% hoger dan in 2011.
• De totale waterbouwmarkt zal daardoor de komende jaren naar verwachting 
 groeien naar € 2.825 miljoen in 2016. Het belang van waterveiligheid hierin 
 neemt de komende jaren toe.
• Het aandeel van de waterschappen op de waterbouwmarkt neemt de 
 komende jaren nog enigszins toe. De productie voor de waterschappen groeit 
 naar circa € 1.150 miljoen in 2016, een toename van in totaal ruim 10% ten 
 opzichte van het huidige niveau. De groei bij de waterschappen betreft 
 vooral de waterkeringen; de investeringen in watersystemen en waterzuive-
 ring staan onder druk vanwege sterke druk op de financiële middelen. In 
 toenemende mate kijken de waterschappen daarbij naar nut en noodzaak 
 van projecten.
• De groei op de waterbouwmarkt wordt sterk bepaald door de investeringen 
 in waterkeringen en is dus afhankelijk van de voortgang bij de realisatie van 
 deze projecten, vooral van het lopende HWBP-2.
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Na 2016 lijkt de waterbouwmarkt te stabiliseren, maar er is nog veel onzeker over 
financiering en voortgang in programma’s.

• De groei van de markt tot 2016 lijkt zich daarna vooralsnog niet door te 
 zetten. Voor 2020 wordt een marktvolume geraamd van ruim € 2,8 miljard, 
 ongeveer op het niveau van 2016.
• Er is nog onzekerheid over de beschikbare financiële middelen na 2016 en de
 vertaling daarvan naar investeringsprogramma’s en -projecten.
• De voortgang in planning en uitvoering van nieuwe programma’s als het 
 nHWBP, regionale waterkeringen en de vervanging van kunstwerken zijn 
 sterk bepalend voor het marktperspectief na 2016.
• Daarnaast zijn de marktontwikkelingen in de waterbouw sterk afhankelijk 
 van de overheidsbudgetten en de besluitvorming over de invulling van de 
 wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF).

Marktstructuur
De waterbouwbedrijven behalen veel omzet uit werken voor Rijkswaterstaat en de 
waterschappen met een toenemend aandeel uit geïntegreerde contractvormen. Het 
aandeel traditionele contracten is bij het mkb nog circa twee derde.

• Werken aan dijken en oevers zijn de belangrijkste typen werk in de water-
 bouw met in 2012 50% van de omzet. Daarna volgen de typen kademuren/
 sluizen/stuwen en zuiveringen/gemalen.
• Voor kleine en middelgrote waterbouwbedrijven zijn de waterschappen de 

Figuur 1 Waterbouwproductie, 2011-2020 (mln euro)

Bron: EIB
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 belangrijkste opdrachtgevers met een omzetaandeel van 40%. Grote bedrij-
 ven werken relatief meer voor Rijkswaterstaat en gemeenten/provincies.
• Opmerkelijk is dat waterbouwbedrijven die relatief veel voor de waterschap-
 pen werken, veel minder omzet bij gemeenten en provincies behalen dan de 
 andere bedrijven.
• De helft van de waterbouwomzet komt uit d&c-projecten, circa een derde uit
 traditioneel/RAW-werk. Bij het mkb is het aandeel traditioneel/RAW onge-
 veer twee derde.
• De laatste jaren is in de waterbouw sprake van een versterking van de 
 marktpositie van de concerns ten koste van kleine en met name middelgrote 
 bedrijven.
• Ruim de helft van de waterbouwomzet wordt gerealiseerd in West-Neder-
 land (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland). Bedrijven met een belangrijk omzet-
 aandeel uit waterschapswerken behalen hier 80% van hun omzet.
• De helft van de waterbouwomzet komt uit projecten kleiner dan € 1 miljoen. 
 Deze projecten zijn goed voor 90% van de omzet van kleine bedrijven.
• De waterbouwomzet is ongelijkmatig verdeeld over de perioden van het jaar. 
 Bedrijven die vooral voor waterschappen werken behalen 15% van de omzet 
 in het eerste kwartaal en bijna een derde in het vierde kwartaal. Deze 
 ongelijkmatige verdeling hangt onder meer samen met de aanbestedingscy-
 clus en met technische beperkingen voor winterwerk.

Figuur 2 Omzetsamenstelling waterbouwbedrijven naar contractvorm, 
 2012 (%)1

Bron: EIB
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Trends bij de waterschappen
Waterschappen gaan de komende jaren geleidelijk meer geïntegreerde contractvormen 
toepassen, met name bij waterkeringen.

• Waterschappen maken een omslag naar een andere rolverdeling met de
 markt, zij het in onderling verschillend tempo. In 2012 is het aandeel open-
 bare aanbestedingen met EMVI sterk toegenomen ten opzichte van de 
 periode 2009-2011.
• De trend naar meer uitbesteding in de komende jaren leidt geleidelijk tot 
 meer toepassing van geïntegreerde contractvormen: van 30% van de investe-
 ringen in 2012 naar 35% in 2015.
• De groei in geïntegreerde contractvormen treedt vooral op bij waterkeringen.
 Het gaat daarbij met name om uitbesteding van ontwerp en communicatie.
• Bij waterzuivering vindt binnen geïntegreerde contractvormen een verschui-
 ving plaats naar meer integrale uitbesteding inclusief onderhoud, beheer en 
 exploitatie, soms met betrokkenheid van buitenlandse bedrijven. De moge-
 lijkheden tot vergaande uitbesteding zijn afhankelijk van de financiële 
 mogelijkheden van de waterschappen en de risicoverdeling.
• De waterschappen zijn bezorgd over de financiële mogelijkheden na inwer-
 kingtreding van de wet HOF. Zo kan de wens tot grotere toepassing van 
 life-cycle-costing op korte termijn leiden tot een hogere investeringsbehoef-
 te. Sommige waterschappen overwegen mede daarom nieuwe financiële 
 constructies om de uitgaven over een langere periode te kunnen spreiden. 
 Hiervoor zijn ook financiële voorstellen vanuit de markt nodig.
• De waterschappen besteden een belangrijk deel van het werk uit aan het 

Figuur 3 Aandeel innovatieve contractvormen bij de waterschappen, 
 2012-2015 (%)

Bron: Spend analyse EIB
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 mkb en maken zich zorgen over de mogelijkheden van het mkb om mee te 
 gaan in de trend naar meer geïntegreerde contractvormen.
• De waterschappen hebben nog geen goed beeld van het aanbod in verschil-
 lende disciplines op de huidige markt en de mogelijkheden van de markt bij 
 verdergaande uitbesteding van functies.

Trends bij de waterbouwbedrijven
Waterbouwbedrijven willen de komende jaren veel meer aan ontwerp gaan doen, maar 
worden hierbij belemmerd door procedures en voorschriften. Bedrijven die veel voor 
waterschappen werken, zijn nog enigszins sceptisch over de grotere mogelijkheden. 
Samenwerking zoeken de bedrijven vooral met toeleveranciers en (andere) mkb-bedrijven.

• De bredere toepassing van geïntegreerde contractvormen in de waterbouw 
 (vooral bij Rijkswaterstaat) heeft ertoe geleid dat veel waterbouwbedrijven 
 in de afgelopen jaren aan ontwerp zijn gaan doen. Ook communicatie is 
 belangrijker geworden. In de komende jaren blijven dit belangrijke ambities 
 van de bedrijven.
• Hierbij bestaan grote verschillen tussen de bedrijven: de grote bedrijven 
 willen hun activiteitenpakket veel meer uitbreiden dan de middenbedrijven 
 en met name de kleine bedrijven. Grote bedrijven noemen daarbij ook 
 onderhoud, beheer en exploitatie.
• Bedrijven met een relatief hoog omzetaandeel van de waterschappen blijven 
 in hun ambities achter bij de anderen. Deze bedrijven zijn nog enigszins 
 sceptisch over de daadwerkelijk grotere mogelijkheden bij de waterschappen 
 (en gemeenten en provincies).
• In algemene zin geven bedrijven aan de ruimte voor de markt bij de op-
 drachtgevers in de waterbouw nog beperkt te vinden. Daarnaast is er vaak 
 nog onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en is de risicoverdeling 
 volgens de bedrijven onevenwichtig.
• Bij recente gunningen van de waterschappen ervaren de waterbouwbedrij-
 ven dat vooral prijs, risico, veiligheid en kwaliteit een rol hebben gespeeld. 
 Levensduurkosten, duurzaamheid en innovatie zijn daarbij volgens hen van 
 ondergeschikt belang geweest.
• Belemmeringen voor innovaties liggen vooral in ruimtelijke procedures en 
 technische voorschriften (ook wat betreft tijdstip van uitvoering) waardoor 
 alternatieven worden bemoeilijkt. Ook ligt de uitvoeringswijze bij aanbeste-
 ding volgens de bedrijven veelal vast. Daarnaast zijn er soms beperkingen in 
 wet- en regelgeving.
• Om zich beter te positioneren op de markt willen waterbouwbedrijven in de 
 komende jaren de samenwerking versterken. Dit zoeken zij vooral in samen-
 werking met toeleveranciers en, waar van toepassing, samenwerking binnen 
 het mkb. Samenwerking met installateurs wordt relatief weinig genoemd.

Werkgelegenheid en capaciteit
De werkgelegenheid bij de waterbouwbedrijven ligt in 2013 op ruim 7.700 werkne-
mers. Voor 2020 wordt eenzelfde niveau verwacht na een tijdelijke impuls in de 
komende jaren. Gezien de leeftijdsopbouw in de waterbouw en de hogere eisen aan 
werknemers blijft er een grote wervingsopgave voor de toekomst.

• In 2012 en 2013 is de werkgelegenheid in de waterbouw afgenomen door de 
 teruggelopen waterbouwproductie. Tot 2015 wordt een toename van de 
 werkgelegenheid verwacht naar 8.150 werknemers, die samenhangt met de 
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 verwachte groei in de productie. Na de piek in 2015/2016 wordt een iets 
 lagere werkgelegenheid in 2020 voorzien.
• Binnen het personeelsbestand in de waterbouw is het aandeel van het 
 bouwplaatspersoneel tussen 2009 en 2012 afgenomen van 46% naar 42%. 
 De uitvoerende staf is in aandeel gegroeid van 23% naar 25%.
• In deze verschuivingen weerspiegelt zich de trend naar meer geïntegreerde 
 contractvormen (meer uta) en aan de andere kant meer uitbesteding aan 
 onderaannemers en zzp-ers (minder bouwplaats).
• Het aandeel jongeren in het werknemersbestand in de waterbouw is 8% en 
 ligt aanzienlijk lager dan gemiddeld in de gww. Zeventien procent van alle 
 werknemers is 55-plus, onder het bouwplaatspersoneel is dit bijna een kwart.
• Gezien de leeftijdsopbouw van het huidige personeelsbestand wordt voor de 
 toekomst een belangrijke wervingsopgave voorzien, zowel bij bouwplaats-
 personeel als bij uta-personeel.
• Kleine en middelgrote bedrijven verwachten knelpunten in de personeels-
 voorziening van bouwplaatspersoneel. Grote (en ook middelgrote) bedrijven 
 zien meer problemen bij de uitvoerende staf.
• Belemmeringen voor werken in de waterbouw liggen volgens de bedrijven 
 vooral in factoren gerelateerd aan werktijden: weinig mogelijkheden tot 
 deeltijdwerk, moeilijke combinatie van werk en privé en lange reistijden. 
 Lage beloning of beperkte carrièremogelijkheden worden minder genoemd.
• De bedrijven zien als oplossingen voor deze knelpunten onder meer 
 imagoverbetering, kennisoverdracht op scholen, betere aansluiting tussen 
 onderwijs en benodigde praktijkkennis en het stimuleren van scholing van 
 bestaande werknemers.

Figuur 4 Samenstelling werknemersbestand naar leeftijdsklasse, 
 per beroepsgroep, 2012 (%)

Bron: EIB
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Uitdagingen en aanbevelingen

De belangrijkste uitdagingen voor de waterbouw (opdrachtgevers en marktpar-
tijen) in de komende jaren liggen in het realiseren van de grote opgaven op de 
belangrijkste waterbouwdossiers binnen de randvoorwaarden van:
• Tijdige realisatie van de noodzakelijke projecten op deze waterbouwdossiers.
• In het algemeen beperkte financiële middelen waardoor keuzes moeten 
 worden gemaakt en naar efficiënte oplossingen moet worden gezocht.
• De doelstelling van de waterschappen om het inkoop- en aanbestedingsbe-
 leid te professionaliseren en meer gebruik te maken van de kennis van de 
 markt.
• De noodzaak voor de waterbouwbedrijven om te investeren in capaciteit 
 (kwantitatief en kwalitatief) en te werken aan innovatieve oplossingen.

Samenwerking Bouwend Nederland en Unie van Waterschappen

De in gang gezette samenwerking tussen Bouwend Nederland en de Unie 
van Waterschappen zou hiervoor, mogelijk uitgebreid met andere stake-
holders, moeten worden gecontinueerd om aandacht te (blijven) vragen 
voor voldoende financiële middelen, ruimte voor nieuwe samenwerkings-
vormen en gezamenlijk werken aan voldoende capaciteit in de toekomst.

Voor de waterschappen betekent dit dat de uitdagingen liggen op een aantal 
vlakken:
1. Op orde houden van de voortgang bij voorbereiding en uitvoering van 
 projecten, onder meer in samenwerking met Rijkswaterstaat, marktpartijen 
 en andere belanghebbenden.
2. Scherpe prioritering van projecten op basis van kosten en baten, daarbij 
 inventarisatie van mogelijkheden tot efficiënter werken door:
 - meer kennis uit de markt gebruiken
 - werk met werk maken
 - een betere spreiding van het werk over het jaar.
3. Uitdagen van opdrachtnemers bij grootbedrijf en met name mkb om met 
 nieuwe oplossingen te komen en hiervoor de dialoog aan te gaan; ook intern 
 bij de waterschappen vraagt dit om verandering in aanpakken.
4. Verbeteren van het inzicht in de marktstructuur door verdere professionali-
 sering van asset management, inkoop en projectadministratie.

Voor de waterbouwbedrijven betekenen bovenstaande uitdagingen en rand-
voorwaarden in de waterbouw dat de opgaven liggen op de volgende vlakken:
1. Meedenken in procesoptimalisaties, bijdragen aan kostenbeheersing en 
 investeren in de ontwerpfunctie ten behoeve van slimmer ontwerp.
2. Inbrengen van ideeën (ook proactief) bij de voorbereiding van nieuwe 
 investeringsprogramma’s op het gebied van waterveiligheid.
3. Meer aandacht voor de belangen van de opdrachtgever en investeren in een 
 sterke verbetering van klachtenverwerking en nazorg.
4. Verdere professionalisering binnen het mkb en het vergroten van de samen-
 werking in de keten, zowel met toeleveranciers, installateurs als andere 
 partijen in het mkb.
5. Zorg voor voldoende capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) om de toekom-
 stige waterbouwopgaven te kunnen realiseren.
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Concrete acties voor de waterschappen

•	 Selecteren	van	enkele	concrete,	ambitieuze	projecten	met	(beoogde)
	 veranderingen	in	de	rolverdeling	en	deze	gezamenlijk	met	de	branche	
	 opzetten,	monitoren	en	hier	lessen	uit	leren.	Hiervoor	zou	een	platform	
	 kunnen	worden	opgezet	binnen	de	bestaande	samenwerkingsverbanden.
•	 Actieve	uitwisseling	van	ervaringen	met	nieuwe	contractvormen	en	
	 good	practices,	onderling	binnen	en	tussen	de	waterschappen.
•	 Stimuleren	van	innovaties	in	de	waterbouw	door	meer	samenwerking	
	 met	markt	en	kennisinstellingen	en	gezamenlijke	inventarisatie	van	
	 huidige	knelpunten	voor	innovaties	inclusief	mogelijke	oplossingen.
•	 Verbeteren	van	de	inkoopkennis	door	systematisch	aanbestedingen	te	
	 monitoren	en	te	evalueren	en	dit	onder	te	brengen	in	de	uitwerking	van	
	 de	inkooppakketstrategieën,	mogelijk	in	afstemming	met	Rijkswater-
	 staat.
•	 Opzetten	van	een	jaarlijkse	monitor	waarin	de	stand	van	zaken	op	het	
	 gebied	van	nieuwe	contractvormen,	investeringsprogrammering	e.d.	in	
	 beeld	wordt	gebracht.

Concrete acties voor de waterbouwbedrijven

•	 Meedoen	met	de	op	te	zetten	concrete,	ambitieuze	projecten	met	
	 (beoogde)	veranderingen	in	de	rolverdeling	en	deze	gezamenlijk	met	de	
	 opdrachtgever	monitoren	en	hier	lessen	uit	leren.
•	 Faciliteren	van	het	mkb	zodat	deze	bedrijven	kunnen	meegaan	in	de	
	 veranderingen	die	de	waterschappen	voorstaan.	Dit	kan	betrekking	
	 hebben	op	het	organiseren	van	regionale	bijeenkomsten	en	het	com-
	 municeren	van	concrete	marktinformatie,	ook	in	samenwerking	met	de	
	 opdrachtgevers.
•	 Bieden	van	ondersteuning	bij	het	ontwikkelen	van	innovaties	door	het	
	 mkb,	in	samenwerking	met	subsidie-instellingen	en	kennispools	
	 waardoor	het	mkb	kan	aanhaken	bij	ontwikkelingen	in	de	Topsector	
	 Water.
•	 Intensiveren	van	de	wervingsinspanningen	in	de	waterbouw	met	een	
	 bredere	aanpak	dan	alleen	techniek	en	samenwerking	tussen	bedrijven,	
	 opdrachtgevers,	brancheverenigingen	en	opleidingsinstellingen.
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1 Inleiding

1.1 Inleiding

In de komende jaren staan belangrijke opgaven op het gebied van waterbeheer 
op de agenda. Dit betreft onder meer maatregelen ter bescherming tegen 
overstromingen, investeringen in de waterkwaliteit en uitgaven voor vervan-
ging en verbetering van de bestaande waterinfrastructuur. Rijkswaterstaat, de 
waterschappen en daarnaast ook gemeenten en provincies zijn als beheerders 
van de waterinfrastructuur belangrijke opdrachtgevers voor de waterbouw. De 
overheden belast met het waterbeheer hebben in het kader van het Bestuurs-
akkoord Water afspraken gemaakt over noodzakelijke maatregelen, taakverde-
ling en financiering in de komende tijd. Het advies van de Deltacommissie 
(Commissie Veerman) en het Nationaal Waterplan zijn belangrijke richtingge-
vende nota’s voor de toekomstige waterbouwopgave. In concrete programma’s 
als het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Ruimte voor de Rivier zijn 
projecten in uitvoering op het gebied van nieuwbouw, reconstructie en onder-
houd van waterbouwkundige werken. De bedrijven in de waterbouw spelen bij 
deze projecten een belangrijke rol.

Bouwend Nederland en de Unie van Waterschappen werken samen op het 
gebied van waterprojecten, benodigde sectorcapaciteit en de ontwikkeling 
van nieuwe vormen van samenwerking in de waterbouw. Belangrijke 
vraagstukken in deze samenwerking zijn de investeringen die de komen-
de tijd nodig zijn om de bouwopgaven op de waterdossiers te kunnen 
realiseren, de zorg over de beschikbaarheid van voldoende financiële 
middelen hiervoor, en behoud van de capaciteit die in de sector nodig is 
(kwantitatief en kwalitatief) om waterprojecten goed te kunnen uitvoeren.

Onder meer bij de waterschappen, maar ook bij de andere waterbeheerders, 
vindt een verschuiving plaats van traditionele contractvormen naar meer 
innovatieve contractvormen waarbij de rolverdeling tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer verandert. De waterschappen besteden veel werkzaamheden 
uit aan de markt (naast waterbouwbedrijven zijn dit ook installateurs, loonbe-
drijven en ingenieursbureaus) en hebben behoefte aan meer systematische 
kennis over de marktstructuur en de actuele marktomstandigheden. Er vindt 
bij de waterschappen een professionaliseringsslag plaats, van tactisch naar 
strategisch aanbesteden, waarbij de Unie van Waterschappen ondersteuning biedt.

De waterbouwbedrijven oriënteren zich op de toekomstige marktvolumes van 
Rijk, waterschappen, gemeenten en provincies, en op de gevolgen van de 
veranderingen in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer voor de bedrijfsstra-
tegie. Zowel in grootbedrijf als midden- en kleinbedrijf wordt nagedacht over 
aantrekkelijke marktsegmenten in de komende jaren en over de positionering 
van het bedrijf als bijvoorbeeld totaalaanbieder of specialistisch bedrijf. Hierbij 
worden ook mogelijkheden voor samenwerking, binnen of buiten de keten, in 
beeld gebracht.
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Door de grote waterbouwopgaven voor de komende decennia werken opdracht-
gevers, marktpartijen en kennisinstellingen op verschillende terreinen samen. 
Dit gebeurt onder meer binnen de topsector Water en het kernteam Deltatech-
nologie. Niet alleen tussen de verschillende groepen maar ook daarbinnen zijn 
veel ontwikkelingen gericht op verdere innovatie en samenwerking in de 
waterbouwsector, zoals de Taskforce Deltatechnologie.

Om inzicht te geven in de kansen en uitdagingen voor de waterbouw heeft het 
EIB in opdracht van Bouwend Nederland en de Unie van Waterschappen 
belangrijke trends in de waterbouw in beeld gebracht, zowel wat betreft 
investeringen en onderhoud in de waterbouw als de rolverdeling tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer. De tijdshorizon van het onderzoek is 2020.

1.2 Vraagstelling

In het onderzoek staan de volgende vier hoofdvragen centraal:

1. Wat is de huidige marktsituatie in de waterbouw en hoe zal deze markt zich 
 tot 2020 ontwikkelen?
- Welke omvang heeft de waterbouwmarkt op dit moment en hoe heeft de 
 markt zich in recente jaren ontwikkeld?
- Hoe is de waterbouwmarkt samengesteld, onder meer naar opdrachtgevers, 
 typen werk en contractvormen?
- Wat zijn de ontwikkelingen op de belangrijkste waterdossiers in de komende
 jaren en wat betekenen deze voor de waterbouwopgave?
- Hoe ontwikkelen zich de beschikbare financiële middelen voor de waterin-
 frastructuur op korte en middellange termijn en door welke factoren wordt 
 de omvang van de financiële middelen bepaald?
- Wat zijn de verwachtingen voor het marktvolume tot 2020 in de onderschei-
 den marktsegmenten?
- Hoe zal de positie van de waterschappen zich op deze markt ontwikkelen?

2. Hoe is de huidige rolverdeling in de waterbouw tussen opdrachtgever en 
 opdrachtnemer en welke trends zijn hierin in de komende jaren te onder-
 kennen?
- Welke aanbestedings- en contractvormen worden momenteel in de water-
 bouw gehanteerd en welke ontwikkelingen zijn hierin in de komende jaren 
 te verwachten?
- Welke ontwikkelingen spelen in dit opzicht specifiek bij de waterschappen 
 een rol?
- Welke knelpunten zijn er in de relatie tussen opdrachtgever en opdracht-
 nemer?
- Welke verwachtingen hebben de opdrachtgevers, in het bijzonder de water-
 schappen, in de komende jaren van de rol van de marktpartijen in het 
 realiseren van de waterbouwopgave?

3. Hoe ziet de aanbodkant van de waterbouw eruit en welke trends zijn hierin 
 te verwachten?
- Welke typen bedrijven zijn actief in de waterbouw en hoe is hun omzet 
 samengesteld? Welke verschillen zijn er in dit opzicht tussen grote bedrijven 
 en het mkb?
- Welke ambities hebben de bedrijven in de waterbouw? Zijn hierbij 
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 verschillen tussen grootbedrijf en mkb?
- Hoe kijken de bedrijven in de waterbouw aan tegen de rol van de water-
 schappen als opdrachtgever?
- Wat zijn volgens de bedrijven zelf de sterke punten van de marktpartijen in 
 de waterbouw en wat zijn verbeterpunten?

4. Welke gevolgen hebben de ontwikkelingen op de waterbouwmarkt en de 
 veranderingen in de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
 voor de benodigde capaciteit op de korte en middellange termijn?
- Hoeveel werkgelegenheid is er momenteel in de waterbouw en hoe is deze 
 samengesteld naar beroepsgroepen?
- Hoe zal de werkgelegenheid zich tot 2020 ontwikkelen onder invloed van het 
 marktvolume?
- Welke gevolgen hebben de veranderingen in de rolverdeling tussen 
 opdrachtgever en opdrachtnemer voor de capaciteit in de sector (kwantita-
 tief en kwalitatief)?
- Welke knelpunten kunnen tot 2020 in de waterbouwcapaciteit worden 
 verwacht en welke oplossingsrichtingen zijn hier voorhanden?

In het onderzoek is  de positie van de waterschappen op de markt uitge-
licht. Dit betekent dat in dit rapport expliciet wordt ingegaan op de trends 
en ontwikkelingen bij de waterschappen als opdrachtgever in de water-
bouw. Bij de waterbouwbedrijven wordt specifieke aandacht gegeven aan 
de bedrijven die een belangrijk deel van de omzet bij de waterschappen 
behalen. Onder meer wordt ingegaan op de ambities en knelpunten bij 
zowel waterschappen als waterbouwbedrijven op de markt in de komende 
jaren.

1.3 Omschrijving waterbouw

In dit onderzoek worden tot de waterbouw alle activiteiten in Nederland 
gerekend rond aanleg, reconstructie en onderhoud van waterkeringen, water-
systemen, waterzuiveringswerken en vaarweginfrastructuur. Voorbeelden van 
waterbouwprojecten zijn dijken, haven- en rivierwerken, zandsuppleties, 
oevers, beschoeiingswerk, baggerwerk (nautisch en milieutechnisch), sluizen, 
stuwen en kademuren, bouw en onderhoud van rioolwaterzuiveringsinstalla-
ties en rioolgemalen.

Deze omschrijving omvat waterbouwkundige werken in bredere zin. Het gaat 
dus niet alleen om natte waterbouw, maar daarnaast bijvoorbeeld ook om 
watertechnologie. In het onderzoek is niet ingegaan op beleid en investeringen 
op het gebied van (gemeentelijke) riolering en drinkwaterproductie en -zuive-
ring. Deze activiteiten worden veelal ook door andere typen gww-bedrijven 
uitgevoerd.

Gezien het grote scala aan activiteiten en voorzieningen die onder waterbouw 
worden geschaard, is het niet verwonderlijk dat de diversiteit bij de marktpar-
tijen in de waterbouw eveneens groot is. Hierbij wordt onderscheiden tussen 
waterbouwbedrijven en andere marktpartijen. Bij de waterbouwbedrijven loopt 
het aanbod uiteen van grote, internationaal werkende, concerns die zich 
bezighouden met alle facetten van de natte en droge infrastructuur tot kleine 
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bedrijven die regionaal of lokaal met soms heel specifieke activiteiten hun 
klanten bedienen. Qua activiteiten gaat het bij de waterbouwbedrijven onder 
meer om baggerbedrijven, kust- en oeverwerkbedrijven, betonbouwbedrijven 
en grondwerkbedrijven. Het onderzoek is vooral op deze typen bedrijven 
gericht, onder meer met een enquête en interviews. Naast deze bedrijven zijn 
ook andere bedrijven als installateurs, groenbedrijven en advies- en ingeni-
eursbureaus actief op de brede waterbouwmarkt. De positie van deze aanbie-
ders komt op sommige punten alleen kwalitatief in beeld. Schema 1.1 geeft de 
samenhang tussen de uitgaven aan waterbouwkundige werken en de water-
bouwmarkt zoals die in dit onderzoek is gedefinieerd.

1.4 Opbouw rapport

Dit rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de huidige 
waterbouwmarkt met een overzicht van de samenstelling van de omzet van de 
waterbouwbedrijven. Daarbij worden de bedrijven beschreven aan de hand van 
twee indelingen, namelijk op basis van de omvang van de bedrijven en de mate 
waarin waterschappen een belangrijke opdrachtgever zijn:
- Grootteklasse bedrijven op basis van de waterbouwomzet in 2012:
	 • Kleine bedrijven (< € 5 miljoen)
	 • Middelgrote bedrijven (tussen € 5 en € 30 miljoen)
	 • Grote bedrijven (> € 30 miljoen)

Schema 1.1 Samenhang uitgaven waterbouwkundige werken en 
 waterbouwmarkt

Bron: EIB

Uitgaven opdrachtgevers 
waterbouwkundige werken

Kosten eigen organisatie

Uitbesteding aan andere 
marktpartijen:

Installateurs
Groenbedrijven

Ingenieurs-/adviesbureaus

Uitbesteding aan 
waterbouwbedrijven:

Baggerbedrijven
Kust- en oeverwerk

Betonbouw
Grondwerk

Uitbesteding marktpartijen

Waterbouwmarkt

Investeringen
- Onderhoud

-
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- Waterschappen al of niet een belangrijke opdrachtgever op basis van het 
 omzetaandeel in 2012:
	 • Omzetaandeel behaald bij de waterschappen < 20%
	 • Omzetaandeel behaald bij de waterschappen > 20%

In hoofdstuk 3 wordt een beeld geschetst van de marktontwikkelingen in de 
waterbouw tot 2020. Allereerst volgt een overzicht van de belangrijkste water-
bouwdossiers in de komende jaren, vervolgens worden recente marktontwik-
kelingen beschreven op basis van aanbestedingen en orderportefeuilles. 
Daarna wordt een beeld gegeven van de trends in de waterbouw in opdracht 
van de waterschappen, onder meer financiering en investeringen. Tenslotte 
wordt kort ingegaan op de andere opdrachtgevers in de waterbouw en volgt 
een raming van de toekomstige waterbouwproductie tot 2020.

Hoofdstuk 4 analyseert de trends en ontwikkelingen in de rolverdeling tussen 
opdrachtgevers en opdrachtnemers in de waterbouw. Onder meer wordt 
ingegaan op het aanbestedings- en contracteringsbeleid van de waterschappen. 
Vervolgens wordt een beeld geschetst van de recente en toekomstige ontwikke-
lingen in de betrokken procesfuncties (uitvoering, ontwerp, communicatie, 
onderhoud e.d.) en de knelpunten die hierbij worden ondervonden. Daarna 
komen trends in contractvormen aan de orde en de gevolgen hiervan voor 
concurrentie en samenwerking in de waterbouw. Het hoofdstuk wordt afgeslo-
ten met een overzicht van sterke punten en verbeterpunten voor de sector.

Hoofdstuk 5 beschrijft de ontwikkeling en samenstelling van de werkgelegen-
heid in de waterbouw. Onder meer de verschillende beroepsgroepen worden 
beschreven. Daarnaast wordt een analyse gemaakt van de gevolgen van de 
trends in de marktvolumes en in de rolverdeling tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer voor de capaciteit en de werkgelegenheid in de waterbouw tot 
2020. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de verwachte knelpunten in de 
personeelsvoorziening.

In de bijlage staat een overzicht van de personen en organisaties die voor dit 
onderzoek zijn geïnterviewd en geconsulteerd.
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2 Omzetsamenstelling waterbouwmarkt

De waterbouwmarkt kent een groot aantal verschillende activiteiten. De omzet van de 
waterbouwbedrijven bestond in 2012 voor ruim de helft uit werken aan dijken en 
oevers, daarnaast zijn kademuren/sluizen/stuwen en zuiveringen/gemalen belangrijke 
deelmarkten. Grote bedrijven behalen de meeste omzet uit werken voor Rijkswater-
staat en gemeenten/provincies. Het mkb behaalt 40% van de omzet bij de waterschap-
pen. Traditioneel werk is goed voor een derde van de omzet, de helft komt uit d&c. Bij 
het mkb is het aandeel traditioneel nog ongeveer twee derde. Meer dan de helft van de 
omzet wordt gerealiseerd in West-Nederland. Bedrijven die vooral voor de waterschap-
pen werken, behalen ongeveer 80% van hun omzet in West-Nederland. De omzet is 
scheef verdeeld over het jaar. Bedrijven die vooral voor waterschappen werken, behalen 
15% van de omzet in het eerste kwartaal en bijna een derde in het vierde kwartaal.

2.1 Inleiding

In hoofdstuk 1 is een omschrijving gegeven van de waterbouwmarkt en de 
waterbouwbedrijven. Dit hoofdstuk beschrijft de marktstructuur op de water-
bouwmarkt aan de aanbodzijde. Met dit onderzoek is breed in beeld gebracht 
hoe de waterbouwbedrijven in de markt staan. Er wordt ingegaan op de samen-
stelling van de omzet in 2012. Hierbij wordt ingegaan op verschillende kenmer-
ken van de omzet zoals typen werk, opdrachtgevers en contractvormen. In de 
waterbouw werken momenteel bijna 8.000 werknemers. Ontwikkelingen in de 
werkgelegenheid worden beschreven in hoofdstuk 5.

2.2 Samenstelling van de omzet

Typen werk
Werk aan dijken en oevers vormen voor de waterbouwbedrijven de belangrijk-
ste categorie met ruim de helft van de omzet (figuur 2.1). Kademuren/sluizen/
stuwen en zuiveringen/gemalen vertegenwoordigen elk tussen 15 en 20% van 
de omzet. Bedrijven die vooral voor waterschappen werken, behalen relatief 
veel meer omzet uit zuiveringen/gemalen en minder uit kademuren/sluizen/
stuwen. Opmerkelijk is dat de middenbedrijven sterk zijn op het marktsegment 
zuiveringen/gemalen. De grote bedrijven zijn sterk op de markt voor dijken/
baggerwerk/oevers.

Opdrachtgevers
De waterbouwomzet heeft betrekking op werken van verschillende opdrachtge-
vers, vanuit de overheid en de private sector. Belangrijke overheidsopdrachtge-
vers zijn Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten en provincies. De haven-
bedrijven, de industrie en andere private opdrachtgevers vormen eveneens 
belangrijke spelers op de markt. Kleine en middelgrote bedrijven behalen de 
meeste omzet uit werken voor de waterschappen, namelijk circa 40% (figuur 
2.2). Zij werken nauwelijks voor Rijkswaterstaat en evenmin voor de havenbe-
drijven. Grote opdrachtgevers behalen de meeste omzet bij Rijkswaterstaat en 
gemeenten en provincies. Opmerkelijk is dat waterbouwbedrijven die een 
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belangrijk aandeel van hun omzet uit waterschapswerken halen, relatief bijna 
evenveel omzet bij Rijkswaterstaat behalen als de andere bedrijven. In tegen-
stelling tot deze andere bedrijven zijn de ‘waterschapsbedrijven’1 nauwelijks 
actief voor gemeenten en provincies.

Contractvormen
De omzet in de waterbouw wordt voor 50% gehaald uit d&c-projecten (figuur 
2.3). Traditioneel werk/RAW is goed voor een derde van de waterbouwomzet. 
Een tussenvorm als e&c (engineering & construct) vertegenwoordigt 10% van de 
omzet. Andere vormen (waaronder DBFM) kwamen op de waterbouwmarkt in 
2012 nog weinig voor. De samenstelling van de omzet loopt niet uiteen tussen 
bedrijven die veel of weinig voor de waterschappen werken. Naar grootteklasse 
zijn er wel sterke verschillen. Kleine bedrijven halen 70% van hun omzet uit 
traditioneel werk en slechts 10% uit d&c. Het aandeel van geïntegreerde 
contractvormen neemt toe met de grootteklasse. Bij de middenbedrijven is het 
d&c-aandeel ongeveer een derde en bij de grote is dit meer dan de helft.

1 Met de ‘waterschapsbedrijven’ worden bedoeld de waterbouwbedrijven die meer dan 20%   
 van hun omzet uit werken van de waterschappen behalen.

Figuur 2.1 Omzetsamenstelling naar type werk, 2012 (%)1

Bron: EIB
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1 Er is onderscheid gemaakt tussen bedrijven die minder respectievelijk meer dan 20%  
 van hun omzet in opdracht van waterschappen realiseren.
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Figuur 2.2 Omzetsamenstelling naar opdrachtgever, 2012 (%)

Bron: EIB
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Figuur 2.3 Omzetsamenstelling naar contractvorm, 2012 (%)

Bron: EIB
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Regio
De omzet in de waterbouw komt voor 55% uit de regio West (Utrecht, Noord- en 
Zuid-Holland, zie figuur 2.4). Noord en Oost vertegenwoordigen elk een kleine 
20%. In Zuid wordt minder dan 10% van de landelijke waterbouwomzet gereali-
seerd. Naar grootteklasse zijn er geen verschillen. Bedrijven die vooral voor de 
waterschappen werken, behalen ongeveer 80% van hun omzet in West-
Nederland.

Projectomvang
De helft van de omzet in de waterbouw komt uit projecten kleiner dan € 1 
miljoen (figuur 2.5). Circa 15% van de omzet betreft projecten groter dan € 20 
miljoen. De projecten van bedrijven die voor de waterschappen werken, zijn 
gemiddeld iets kleiner dan bij de andere bedrijven. De verdeling naar project-
omvang loopt uiteraard sterk uiteen met de grootte van de bedrijven. Kleine 
bedrijven behalen 90% van de omzet uit projecten kleiner dan € 0,5 miljoen. 
Deze kleine projecten zijn echter ook nog goed voor 20% van de omzet van de 
grote bedrijven. De omzet van de grote bedrijven is opmerkelijk gelijkmatig ver-
deeld over projecten van verschillende omvang.

Figuur 2.4 Omzetsamenstelling naar regio, 2012 (%)

Bron: EIB
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Binnenjaarlijkse verdeling
De omzet in de waterbouw kent een scheve verdeling over de kwartalen van 
het jaar, hoewel de binnenjaarlijkse discontinuïteit minder scherp is dan op 
andere gww-deelmarkten. Twintig procent van de waterbouwomzet wordt 
behaald in het eerste kwartaal (figuur 2.6). Het vierde kwartaal is het drukst 
met 30% van de omzet. Een belangrijk onderscheid is dat bedrijven die voor 
waterschappen werken een schevere omzetverdeling kennen dan de andere 
bedrijven. Het aandeel voor de waterschappen in het eerste kwartaal is ruim 
15%, terwijl het vierde kwartaal goed is voor bijna een derde van de omzet van 
de bedrijven die voor de waterschappen werken.

Figuur 2.5 Omzetsamenstelling naar projectomvang, 2012 (%)

Bron: EIB
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Figuur 2.6 Omzetsamenstelling naar kwartaal, 2012 (%)

Bron: EIB
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3 Ontwikkelingen waterbouwmarkt tot 2020

De komende jaren zijn er belangrijke opgaven op de verschillende waterbouwdossiers, 
met name wat betreft waterveiligheid en waterkwaliteit. In de huidige situatie staat de 
markt echter onder druk door aflopende grote projecten en bezuinigingen. In de 
komende jaren tot 2015 zullen de investeringen, met name in waterkeringen, sterk 
toenemen. De waterschappen spelen hierbij een grote rol. De investeringen staan 
daarbij wel in het licht van minder gunstige financiële omstandigheden, waardoor 
keuzes zullen moeten worden gemaakt. Verwacht wordt dat de waterbouwproductie in 
opdracht van de waterschappen tussen 2013 en 2016 met 10% zal toenemen naar 
€ 1.160 miljoen. Ook bij het Rijk zullen de investeringen in die periode toenemen. Bij 
andere opdrachtgevers zoals gemeenten staan de investeringen de komende jaren sterk 
onder druk. Na 2016 wordt een stabiel marktvolume verwacht, maar zijn er daarbij 
wel grote onzekerheden wat betreft de beschikbare financiële middelen en de voortgang 
op de belangrijke waterbouwdossiers.

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de te verwachten ontwikkelingen op de waterbouw-
markt tot 2020. Daarbij gaat het zowel om investeringen als onderhoud. De 
marktvolumes worden door een aantal factoren bepaald. Allereerst zijn dit de 
ontwikkelingen op de waterbouwdossiers in de komende jaren. In paragraaf 3.2 
worden de belangrijkste dossiers beschreven. Met name de voortgang op de 
dossiers en de timing en fasering van de hieruit voortvloeiende projecten zijn 
van belang voor het marktbeeld. Vervolgens geeft paragraaf 3.3 inzicht in 
recente ontwikkelingen op de waterbouwmarkt, onder meer in de orderporte-
feuilles van de waterbouwbedrijven en de openbare aanbestedingen van 
belangrijke opdrachtgevers. De paragrafen daarna bespreken de verwachtingen 
voor de waterbouwinspanningen van de waterschappen (paragraaf 3.4) en de 
andere opdrachtgevers (paragraaf 3.5). Bij elk van de typen opdrachtgevers zijn 
de beschikbare financiële middelen in belangrijke mate bepalend voor de 
mogelijkheden tot investeren. Paragraaf 3.6 resumeert de totale waterbouwpro-
ductie tot 2020.

3.2 Waterbouwdossiers

De opgaven op het gebied van de waterbouw zijn groot en divers. De investe-
rings- en onderhoudsuitgaven aan waterbouwkundige werken zijn de afgelo-
pen decennia omvangrijk geweest en stonden veelal in het teken van specifieke 
programma’s ter behoud en verbetering van de kust, dijken, gemalen enzo-
voorts. Ook zijn er grote investeringen geweest in vergroting en verbetering van 
de waterzuiveringscapaciteit. In de afgelopen jaren is de wateropgave weer 
hoger op de agenda gekomen, onder meer door de hoogwaterproblematiek 
midden jaren negentig en de gevolgen van de klimaatverandering voor Neder-
land.
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Hierna wordt ingegaan op de volgende waterbouwdossiers:
• Deltaprogramma
• Hoogwaterbeschermingsprogramma’s
• Ruimte voor de Rivier
• Regionale waterkeringen
• Waterzuivering
• Kaderrichtlijn Water

Deltaprogramma
Voor de middellange en lange termijn zijn voor de waterbouwsector vooral de 
voorstellen voor de verdere uitwerking van het Deltaprogramma van groot 
belang. Het Deltaprogramma bevat de plannen en voorzieningen om watervei-
ligheid en zoetwatervoorziening te garanderen, waaronder de grote program-
ma’s als Ruimte voor de Rivier en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

In de Deltawet is de verplichting opgenomen om jaarlijks een Deltaprogramma 
op te stellen. De deltacommissaris voert de regie over het Deltaprogramma. Het 
Deltaprogramma zal in 2014 voorstellen van de deltacommissaris voor de 
zogeheten deltabeslissingen leveren. De deltabeslissingen gaan richting geven 
aan de uitvoering van maatregelen die na 2015, na afronding van de lopende 
programma’s, zullen worden gestart.

Tot en met 2016 loopt het budget van het Deltafonds flink op, met name door 
een piek in de budgetten van grote waterveiligheidsprogramma’s. Tot de 
overige aanlegprojecten behoren onder meer het nHWBP (zie hieronder), de 
aanpak van de Afsluitdijk en projecten in de IJsseldelta. Hierbij wordt aangete-
kend dat de voortgang van grote programma’s (ook buiten de waterbouw) 
veelal aan vertraging onderhevig is waardoor grote pieken in de praktijk vaak 
worden afgevlakt en uitgaven naar achteren worden geschoven. Figuur 3.1 geeft 
een overzicht van de voorziene budgetreeksen voor de komende jaren volgens 
recente voortgangsrapportages voor het HWBP-2. In vergelijking tot de basis-
rapportage zijn de uitgaven voor 2012 en 2013 flink verlaagd en komt een groter 
deel van het programma na 2016 tot uitvoering.

Hoogwaterbeschermingsprogramma’s
Sinds 1996 worden in Nederland de primaire waterkeringen periodiek volgens 
wettelijk voorgeschreven normen getoetst. In 2003 zijn de zeeweringen langs 
de Noordzeekust apart getoetst, de zogenaamde ‘prioritaire Zwakke Schakels’. 
De afgekeurde waterkeringen en Zwakke Schakels zijn opgenomen in het 
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) dat in 2007 van start 
ging om de waterkeringen weer aan de geldende wettelijke veiligheidsnormen 
te laten voldoen. Het HWBP-2 is het belangrijkste investeringsprogramma voor 
de waterschappen op dit moment. De voortgang van dit programma is voor een 
belangrijk deel bepalend voor de marktontwikkelingen in de komende jaren.

Het programma omvat in totaal 89 projecten. De waterschappen zijn verant-
woordelijk voor 79 projecten, Rijkswaterstaat voor acht projecten en de provin-
cie Groningen voor twee projecten. In totaal omvat het programma circa 367 
kilometer dijk en 18 kunstwerken. Het overgrote deel van de projecten zal in 
2017 zijn afgerond. In de begroting van het Deltafonds van 2013 is het budget 
voor het HWBP-2 vastgesteld op € 3,2 miljard, waarvan tot 2013 circa € 750 
miljoen is besteed.
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Nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma
In 2011 is de rapportage van de derde toetsing2 opgesteld. Waterkeringen die bij 
deze toetsing zijn afgekeurd worden meegenomen in het Nieuw Hoogwaterbe-
schermingsprogramma (nHWBP). Het nHWBP zal vanaf 2014 in uitvoering 
komen, met de start van de eerste verkenningen en planuitwerkingen. In het 
Bestuursakkoord Water is afgesproken dat het nHWBP, net als het HWBP-2, 
gezamenlijk gefinancierd zal worden door het Rijk en de waterschappen.

Ruimte voor de Rivier
Dit programma bestaat in totaal uit 39 maatregelen, die zijn vastgesteld in 
2006. Aanleiding voor dit programma waren de extreem hoge waterstanden in 
de rivieren in 1993 en 1995. Het doel van het programma is extra ruimte te 
creëren voor rivieren en hoog water om de kans op overstromingen te verklei-
nen. De meeste maatregelen zullen in 2015 zijn gerealiseerd, maar ook in 2016 
en 2017 zijn nog uitgaven voorzien. Voor de eerstkomende jaren is hier nog veel 
waterbouwproductie mee gemoeid.

Regionale waterkeringen
De waterschappen, gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor de 
regionale waterkeringen. Sinds de doorbraak van een secundaire waterkering 
bij Wilnis in 2003 wordt gewerkt aan het vaststellen van normen en het toetsen 
van de secundaire waterkeringen (regionale waterkeringen). Waterschappen 

2 De vierde toetsingsronde start in 2017, als er naar verwachting duidelijkheid is over de   
 nieuwe veiligheidsnormen.

Figuur 3.1 Uitgaven HWBP-2 volgens voortgangsrapportages (mln euro)

Bron: Derde voortgangsrapportage HWBP-2
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hebben in totaal zo’n 14.000 kilometer niet-primaire waterkeringen in beheer. 
Hiervan is zo’n 10.000 kilometer voorzien van een veiligheidsnorm op basis van 
een provinciale verordening. Een groot deel van de waterschappen heeft de 
secundaire waterkeringen inmiddels getoetst. Van de getoetste waterkeringen 
kreeg in 2011 66% het oordeel ‘goed’, 23% ‘niet goed’ en 11% ‘geen oordeel’. 
Inmiddels hebben de waterschappen een start gemaakt met het verbeteren van 
de afgekeurde dijkvakken. In het ontwikkelingsprogramma secundaire water-
keringen van provincies en waterschappen is afgesproken dat de secundaire 
waterkeringen in 2020 op orde zijn. Hier ligt dus nog een behoorlijke opgave tot 
2020 om alle secundaire keringen op orde te krijgen.

Waterzuivering
Voor de waterschappen zijn de richtlijnen voor waterkwaliteit sterk bepalend 
voor de noodzakelijke investeringen. Steeds strengere eisen hebben de afgelo-
pen decennia geleid tot toevoeging van nieuwe zuiveringsstappen aan bestaan-
de installaties en ook nieuwbouw en samenvoeging van installaties. Daarnaast 
vloeien investeringen in waterzuiveringscapaciteit voort uit de aansluiting van 
nieuwe woningen en bedrijven op het afvalwaterstelsel. Belangrijke ontwikke-
lingen op dit vlak zijn:
• De bestaande installaties voldoen momenteel grotendeels aan de kwaliteits-
 eisen en er zijn op dit punt nauwelijks extra investeringen nodig.
• De bouw van nieuwe installaties in relatie tot uitbreiding woningbouw is 
 beperkt doordat de nieuwbouw van woningen door de crisis sterk is gedaald.

Bovenop deze ontwikkelingen zijn in de komende jaren van belang:
• De waterschappen willen meer gaan investeren in zuiveringsinstallaties om 
 efficiënter met energie, afval en grondstoffen om te kunnen gaan. Onder 
 meer om bedrijfseconomische redenen wordt geïnvesteerd in technologieën 
 die afval en grondstoffenverbruik reduceren en terugwinning van energie 
 mogelijk maken (onder meer in de Energiefabrieken).
• Voorlopig komen er geen nieuwe eisen van Europa die nieuwe grote zuive-
 ringstrappen noodzakelijk maken. De richtlijn prioritaire stoffen is recent 
 door het Europees Parlement geactualiseerd waarbij een aantal stoffen (met 
 name medicijnresten) wordt gemonitord maar waarvoor geen nieuwe 
 normen zijn bepaald.3 

Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water geeft richting aan het nationaal en regionaal beleid 
voor de waterkwaliteit in Nederland. Voor verschillende stroomgebieden 
worden maatregelen getroffen, in samenwerking tussen Rijk en decentrale 
overheden, om de waterkwaliteit te verbeteren en te beheersen. Momenteel 
zijn projecten in uitvoering voor de periode tot en met 2015. Vanaf 2015 komen 
maatregelen aan bod die in het Werkprogramma Stroomgebiedbeheerplannen 
2015 worden beschreven. Huidige en toekomstige maatregelen staan daarbij 
onder financiële druk vanwege de taakstelling uit het Regeerakkoord van 2010. 
Daarom wordt in eerste instantie het programma getemporiseerd en wordt 
daarnaast vooral gekeken naar kosteneffectieve maatregelen. Het maatregelen-
pakket voor de rijkswateren is tot en met 2015 ongeveer een derde kleiner 

3 Besluit Europees Parlement 2 juli 2013 ten aanzien van de richtlijnen 2000/60/EG en 2008/  
 105/EG.
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geworden.4 De verwachting is dat ook enkele maatregelen in het regionale 
systeem getemporiseerd moeten worden vanwege de doorwerking van de 
taakstelling op het Investeringsbudget Landelijk Gebied.

4 Tweede Kamer 27.625 nr. 189.

Resumé

Samenvattend zijn de opgaven op de verschillende waterbouwdossiers 
groot te noemen, waarbij de gevolgen voor de waterbouwmarkt vooral 
samenhangen met de voortgang en opvolging van de grotere programma’s 
als Ruimte voor de Rivier, de Hoogwaterbeschermingsprogramma’s en de 
aanpak van regionale waterkeringen. Daarnaast zijn eisen en regels rond 
bijvoorbeeld waterkwaliteit van groot belang voor de benodigde investe-
ringen. Druk op budgetten noodzaakt daarbij tot nadere keuzes waarbij 
maatschappelijke voor- en nadelen van programma’s en projecten tegen 
elkaar worden afgewogen. Voor het realiseren van de doelstellingen op de 
dossiers en de kansen voor de markt is daarbij vooral de voortgang in de 
vertaling naar concrete projecten van groot belang.

3.3 Recente marktontwikkelingen

3.3.1  Orderportefeuilles en aanbestedingen

Sinds het begin van de crisis zijn de orderportefeuilles in de gww aanvankelijk 
redelijk op peil gebleven. Dit geldt ook voor de grond- en waterbouwbedrijven. 
Vanaf medio 2011 liepen de orderportefeuilles van de grond- en waterbouwbe-
drijven echter vrij sterk terug van 7,8 maanden werk in juni 2011 naar 5,6 
maanden eind 2012 (figuur 3.2). In het eerste half jaar van 2013 zijn de order-
portefeuilles weer gegroeid naar 6,6 maanden.

In de periode 2009-2012 is het aantal openbare aanbestedingen voor water-
bouwkundige werken (gemalen, kust- en oeverwerk, grondwerken) teruggelo-
pen. De teruggang betreft voornamelijk minder aanbestedingen van gemalen 
en rioolwaterzuiveringen (figuur 3.3). Bij de waterschappen is de afname van 
het aantal aanbestedingen voor dit type werk sterker dan bij de andere op-
drachtgevers (met name gemeenten). Het aantal openbare aanbestedingen in 
andere categorieën blijft vooralsnog redelijk op peil.

3.3.2  Ontwikkelingen opdrachtgevers

De marktsituatie in de afgelopen twee jaar met een onder druk staand markt-
volume is per saldo te zien bij de meeste opdrachtgevers voor de waterbouw 
hoewel niet op alle deelmarkten waarop de betreffende opdrachtgevers actief 
zijn. Belangrijk voor het totale marktbeeld is de afronding van de Tweede 
Maasvlakte in 2012. Bij de waterschappen wordt het huidige marktbeeld ener-
zijds bepaald door het afnemende aantal aanbestedingen van gemalen en 
rwzi’s. Er geen zijn precieze gegevens beschikbaar over het aanbestedingsvo-
lume voor deze projecten, maar het is niet te verwachten dat in de periode 
2009-2012 de halvering van het aantal aanbestedingen gepaard is gegaan met 
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een verdubbeling van de gemiddelde projectomvang. Anderzijds zijn de activi-
teiten van de waterschappen in deze jaren op het gebied van waterkeringen en 
watersystemen op peil gebleven.

Bij het Rijk kent de ontwikkeling bij het programma Ruimte voor de Rivier 
blijkens het MIRT 2013 in de periode 2011-2013 een groeiend uitgavenpatroon. 
Bij andere aanlegprojecten van het Rijk is in deze jaren echter sprake van een 
stevige daling van het uitgavenniveau. Dit geldt voor 2013 ook voor de investe-
ringen in zoetwatervoorziening. Voor een deel zijn bij de invulling van de bezui-
nigingen uit het Lente-akkoord ook de meerjarenbedragen voor hoofdvaarwe-
gen en het Deltafonds verminderd (zie verderop figuur 3.4).

De gemeenten en (in mindere mate) de provincies hebben de afgelopen jaren te 
maken gekregen met moeilijke financiële omstandigheden die leiden tot 
herprioritering van de uitgaven. Gezien de omvang van de financiële problema-
tiek bij met name de gemeenten zullen in deze jaren ook de waterbouwgerela-
teerde uitgaven hieronder lijden. 

Tot slot is een belangrijke ontwikkeling bij de opdrachtgevers onder de havenbe-
drijven en in de industrie dat de Tweede Maasvlakte in 2012 is afgerond. Dit 
project heeft veel werk opgeleverd in de afgelopen jaren en heeft op deelmark-
ten tot grote omzetstijgingen geleid. De afronding hiervan heeft dan ook een 
dempende invloed op de waterbouwvolumes in 2012 en 2013. Ook de econo-

Figuur 3.2 Orderportefeuilles grond- en waterbouw en wegenbouw, 
 januari 2009-juni 2013 (maanden werk)

Bron: EIB
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mische crisis draagt eraan bij dat waterbouwinvesteringen vanuit de private 
sector onder druk zijn komen te staan.

3.4 Waterbouw in opdracht van de waterschappen

3.4.1  Inleiding

De waterbouwinspanningen van de waterschappen hebben betrekking op 
investeringen in en onderhoud aan de waterbouwvoorzieningen die de water-
schappen in beheer hebben. Hierbij worden drie typen waterbouwvoorzienin-
gen onderscheiden:
• Waterkeringen
• Watersystemen
• Waterzuivering

Hierna worden eerst de ontwikkelingen in de financiële middelen bij de 
waterschappen besproken. Daarna wordt ingegaan op de ambities en keuzes 
van de waterschappen op de verschillende terreinen. Tot slot wordt ingegaan 
op de gevolgen voor investeringen en onderhoud en de waterbouwproductie in 
opdracht van de waterschappen.5

5 Met de waterbouwproductie in opdracht van de waterschappen wordt bedoeld de productie  
 die waterbouwbedrijven behalen uit werkzaamheden die door waterschappen zijn uitbe-  
 steed. Zie ook schema 1.1 in hoofdstuk 1 voor de afbakening van de waterbouwbedrijven.

Figuur 3.3 Aantal openbare aanbestedingen waterbouwkundige werken 
 door waterschappen en andere opdrachtgevers, 2009-2012

Bron: EIB Monitor openbare aanbestedingen
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3.4.2  Financiering

Op het gebied van de financiering van de waterschapsuitgaven speelt een 
aantal belangrijke trends:
1. Cofinanciering Hoogwaterbeschermingsprogramma
2. Invulling bezuinigingen Rijk
3. Beperking lastenverhogingen
4. Mogelijke effecten wet HOF

Ad 1. Cofinanciering Hoogwaterbeschermingsprogramma
In het Bestuursakkoord Water zijn stappen gezet naar een gemengde verant-
woordelijkheid voor de primaire waterkeringen (voor zover in beheer bij de 
waterschappen) met een 50/50 financiering door het Rijk en de waterschappen. 
Het Rijk blijft verantwoordelijk voor de kaders (normen, toetsinstrumentarium 
en ontwerpleidraden) en het vaststellen van het programma. De waterschappen 
en Rijkswaterstaat zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de praktische invul-
ling hiervan en de vertaling naar projecten voor de verbetering van de keringen.

Conform de Spoedwet dragen de waterschappen in de periode 2011-2013 € 81 
miljoen per jaar bij aan de waterschapsprojecten van het HWBP-2. Op grond 
van het Bestuursakkoord Water wordt dit in 2014 € 131 miljoen en vanaf 2015 
€ 181 miljoen per jaar en zijn de gelden ook beschikbaar voor het nHWBP. In 
het nHWBP is een nieuw element dat een doelmatigheidsprikkel voor de 
waterschappen wordt geïntroduceerd. Bij ieder project betalen waterschappen 
10% van de uitgaven zelf (het projectgebonden aandeel). De overige 90% van de 
uitgaven wordt vanuit het nHWBP gefinancierd.

De gedeeltelijke verschuiving van de financiële verantwoordelijkheden naar de 
waterschappen betekent dat deze projecten een groter beslag op de financiële 
middelen van de waterschappen gaan leggen.

Ad 2. Invulling bezuinigingen Rijk
In reactie op de economische crisis zijn door het kabinet verschillende bezuini-
gingsrondes doorgevoerd die in uiteenlopende mate betrekking hadden op de 
infrastructuur. De bezuinigingen uit het Lente-akkoord zijn verwerkt in het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) voor 2013 en 
verder. Deze bezuinigingen zijn voor de periode 2013-2016 vertaald naar alle 
typen infrastructuur, inclusief het Deltafonds (figuur 3.4). De waterbouwsector 
wordt hierdoor dus negatief beïnvloed. De aanvullende bezuiniging van € 250 
miljoen op het Infrastructuurfonds heeft vooral betrekking op wegen- en spoor-
projecten. Waterbouwprojecten zijn hierbij derhalve ontzien. Het is nog ondui-
delijk in hoeverre de aangekondigde bezuinigingen van € 6 miljard op de 
Rijksbegroting voor 2014 specifiek zullen neerslaan op waterprojecten. Wel leidt 
het schrappen van de inflatievergoeding tot een verlaging van de bestedingsruimte.

Ad 3. Beperking lastenverhogingen
Sinds het begin van deze eeuw zijn de heffingen van de waterschappen met 
gemiddeld circa 4% per jaar gegroeid (nominaal). De watersysteemheffing 
groeide met gemiddeld 5% per jaar veel sterker dan de zuiveringsheffing (3% 
per jaar). De laatste jaren is de groei daarbij iets lager dan tussen 2000 en 2008 
(figuur 3.5). Binnen de periode 2009-2013 is bovendien sprake van een afnemen-
de groei.
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De meeste waterschapsbesturen willen voor de komende jaren de stijging van 
de heffingen sterk beperken. Het groeitempo moet bij sommige waterschappen 
tot de helft worden teruggebracht en wordt mogelijk op nul gezet. Dit betekent 
dat in de komende jaren de mogelijkheden om een groei van de kosten te 
realiseren worden beperkt. Dit kan tot gevolg hebben dat investeringen onder 
druk komen te staan.

Ad 4. Mogelijke effecten wet HOF
Door het kabinet is een wetsvoorstel ingediend voor de wet Houdbare Over-
heidsfinanciën (wet HOF). Dit voorstel behelst dat om aan Europese tekortnor-
men te voldoen ook de decentrale overheden, waaronder de waterschappen, 
aan een maximale tekortnorm dienen te voldoen. Voor de gezamenlijke 
waterschappen zou dit betekenen dat de investeringen hierdoor onder druk 
komen. Vooral grote projecten of investeringsprogramma’s zouden hierdoor in 
enig jaar sterk op het tekort drukken en daardoor beperkt moeten worden. 
Begin 2013 is in een onderhandelaarsakkoord tussen de betrokken ministers en 
de koepels van de decentrale overheden afgesproken dat de tekortnorm tot in 
ieder geval 2015 op het huidige peil blijft (½% van het bbp) en dat er bij over-
schrijding van de norm in deze kabinetsperiode geen boetes worden opgelegd. 
In 2015 worden de afspraken opnieuw bezien. Een mogelijk effect van de 
invoering van de wet HOF is dat de investeringen daadwerkelijk moeten 
worden beperkt en op ambities moet worden ingeleverd. 

Figuur 3.4 Beschikbare financiële middelen per type infrastructuur 
 volgens MIRT/Deltafonds 2012 en 2013, meerjarentotaal 
 2013-2016 (mln euro)

Bron: MIRT 2012, MIRT 2013 en Deltafonds 2013. Analyse EIB
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Andere mogelijke effecten zijn, naast het zoeken naar aanvullende inkomsten:
• zoeken naar slimmere en efficiëntere oplossingen
• uitvoering van projecten met een grotere rol voor de markt (inclusief voorfi-
 nanciering) en betalen van beschikbaarheidsvergoedingen
• faseren van projecten en opknippen in kleinere eenheden per jaar
• verkorten van afschrijvingstermijnen
De problemen met de wet HOF kunnen variëren per waterschap, afhankelijk 
van de concrete investeringsprojecten en -programma’s bij de individuele 
waterschappen. Een eventuele tekortnorm zal daarbij niet per waterschap 
worden toegepast maar op het totaal van de waterschappen betrekking hebben6.

Resumerend kan worden vastgesteld dat het realiseren van de ambities op de 
dossiers zal moeten plaatsvinden binnen beperkte budgettaire kaders en dat 
nadere keuzes nodig zijn over fasering en omvang van projecten. Ook de wijze 
waarop waterschappen de projecten willen en kunnen realiseren, in samen-
werking met de markt, speelt hierbij een rol. Hierop wordt in hoofdstuk 4 
uitgebreid ingegaan.

6 Vooralsnog is in het onderhandelaarsakkoord afgesproken dat het toegestane tekort voor de  
 gezamenlijke decentrale overheden na 2015 zal dalen van 0,5% naar 0,4% respectievelijk 0,3% 
 in 2016 en 2017. Over de verdeling van deze norm tussen waterschappen, provincies en   
 gemeenten zullen tezijnertijd afspraken worden gemaakt. In 2015 vindt een evaluatie plaats  
 of deze daling mogelijk is en verantwoord kan plaatsvinden. Daarbij wordt gekeken naar   
 investeringsplannen, de wettelijke verplichtingen en bestuurlijke afspraken die hieraan ten  
 grondslag liggen. Ook zal worden gekeken naar de lastendruk.

Figuur 3.5 Ontwikkeling heffingen waterschappen, 2000-2013 
 (gemiddelde mutaties per jaar in %)

Bron: CBS
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3.4.3  Uitgaven aan investeringen en onderhoud

In 2011 hebben de waterschappen bijna € 1 miljard geïnvesteerd. Daarvan had 
bijna € 900 miljoen betrekking op waterbouwkundige werken (figuur 3.6). 
De belangrijkste bestemming vormden in 2011 de watersystemen met circa 
€ 360 miljoen, gevolgd door waterzuivering (€ 300 miljoen). Waterkeringen 
waren in 2011 goed voor ongeveer € 230 miljoen aan investeringen.7 

Ambities en keuzes
In de afgelopen jaren hebben de waterschappen al enigszins een verandering 
ingezet wat betreft het omgaan met de financiële middelen en de selectie van 
projecten, bijvoorbeeld door het inzetten van kosten-batenanalyses van 
beoogde projecten. Ook het denken in levensduurkosten en het inzetten van 
asset management wint aan terrein bij de waterschappen. Deze ontwikkelin-
gen in financiering en planning leiden deels tot een heroriëntatie op investerin-
gen en onderhoud in de komende jaren. In de komende jaren gaat de verdeling 
van de investeringen bij de waterschappen sterk veranderen. Hieronder worden 
weer de drie typen waterbouwinfrastructuur bij de waterschappen onderschei-
den:
1. Waterkeringen
2. Watersystemen
3. Waterzuiveringswerken

Figuur 3.6 Investeringen waterschappen in waterbouwkundige werken 
 en overige projecten, 2011 (mln euro)

Bron: Unie van Waterschappen
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Het beeld dat uit de interviews met de waterschappen en de spend-analyse 
naar voren komt (en dat wordt bevestigd door inventarisaties van de Unie van 
Waterschappen) is dat de dijkversterkingsprojecten in de komende jaren 
topprioriteit zullen zijn. De investeringen in dijkverbeteringen door de water-
schappen zullen de komende jaren dan ook sterk toenemen, onder meer in het 
kader van het HWBP-2 en deels ook ter opwaardering van de regionale water-
keringen.

Wat betreft watersystemen is bij verschillende waterschappen veel meer 
discussie over nut en noodzaak van projecten. Waterschappen zijn hierbij op 
zoek naar uitvoeringswijzen (en eventueel andere maatregelen) die de gestelde 
doelen veel efficiënter bereiken. Daarbij zoeken de waterschappen de samen-
werking met andere partijen als provincies, gemeenten en maatschappelijke 
organisaties. De bezuinigingen bij de andere overheden en het niet kunnen 
bijdragen aan projecten kunnen er echter toe leiden dat deze waterprojecten 
ook bij de waterschappen niet door zullen gaan. De focus zal bij de waterschap-
pen daarbij vooral worden gelegd op het directe (wettelijke) waterbelang en 
minder op de belangen van natuur en milieu.

Ook bij waterzuivering wordt kritisch gekeken naar de omvang en fasering van 
projecten. Hier speelt naast het efficiënt omgaan met financiële middelen ook 
het belang van robuustheid van nieuwe installaties een rol. Onder meer wordt 
rekening gehouden met een veel minder snel groeiende bevolking en een lager 
niveau van woningnieuwbouw. Waterschappen kijken daarbij naar de mogelijk-
heden om de markt bij projecten te betrekken en over te gaan tot vergaande 
uitbesteding. Op het punt van uitbesteding en contractering bij waterzuivering 
wordt in het volgende hoofdstuk verder ingegaan. Voor het investeringsvolume 
betekent deze handelwijze dat waterschappen mogelijk meer zullen kijken 
naar fasering  van projecten en gaan investeren in opeenvolgende modules in 
plaats van installaties in één keer te realiseren.

Investeringen op korte en middellange termijn
Figuur 3.7 geeft een beeld van de verwachte investeringen door de waterschap-
pen tot 2020. Het beeld van de dalende orderportefeuilles in de waterbouw tot 
eind 2012, die deels betrekking hebben op waterschapsprojecten, en de krimp 
in de aanbestedingen vertaalt zich in een daling van de uitgaven van de 
waterschappen aan waterbouw in 2013. De uitgaven zullen in 2014 naar 
verwachting echter sterk toenemen. 

In 2015 en 2016 worden nog belangrijke uitgaven verwacht in de laatste fase 
van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. De totale investeringen 
van de waterschappen in waterbouwkundige werken zullen toenemen naar 
€ 1 miljard in 2015 en 2016. Binnen de totale waterschapsuitgaven is een 
verdere verschuiving zichtbaar: uitgaven aan waterkeringen zullen toenemen 
ten koste van watersystemen en waterzuivering. De investeringen in waterke-
ringen liggen in 2015 en 2016 ongeveer 50% hoger dan in 2011. Het aandeel van 
waterkeringen in de waterbouwkundige investeringen is dan gestegen van 26% 
in 2011 naar 37% in 2015 en 2016.
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Na 2016 zijn de investeringen onder meer afhankelijk van de programmering 
van het nHWBP. Ook de opgaven voor de regionale keringen zijn dan mogelijk 
een belangrijke marktcomponent hoewel hierover nog veel onzekerheid bestaat. 
Investeringen in watersystemen en waterzuivering worden sterk beïnvloed door 
de verdere rationalisatie van investeringskeuzes bij de waterschappen. Noodza-
kelijke extra uitgaven kunnen voortkomen uit nieuwe eisen aan waterkwaliteit, 
nadere keuzes rond het vervolg van het dijkversterkingenprogramma en het 
Deltafonds, en ontwikkelingen in woningbouwlocaties. Daarnaast speelt de 
besluitvorming rond de invulling van de wet HOF een belangrijke rol.

Waterbouwproductie in opdracht van waterschappen
De genoemde investeringsbedragen betreffen bruto-bedragen en hebben niet 
volledig betrekking op uitbesteding aan marktpartijen. Deze marktpartijen zijn 
veelal waterbouwbedrijven, maar dit kunnen ook andere leveranciers betreffen 
(zie hiervoor ook schema 1.1 in hoofdstuk 1). Ook eigen kosten van de water-
schappen zitten in de investeringen begrepen. Daarnaast hebben de water-
schappen belangrijke uitgaven aan beheer en onderhoud van waterbouwkun-
dige werken. In de raming van de waterbouwproductie is gerekend met 80% 
uitbesteding van investeringen aan waterbouwbedrijven. Bij de mate van 
uitbesteding doen zich overigens wel belangrijke verschillen voor tussen de 
onderscheiden typen waterbouwkundige werken bij de waterschappen. Bij 
waterkeringen en waterzuivering ligt de mate van  uitbesteding aanmerkelijk 
hoger dan bij watersystemen.8 Bij onderhoud is de mate van uitbesteding in 

8 Bron: Spend analyse waterschappen.

Figuur 3.7 Investeringen waterschappen in waterbouwkundige werken, 
 2011-2020 (mln euro)

Bron: EIB
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het algemeen lager dan bij investeringen. Een groot deel van de werkzaamhe-
den in de sfeer van onderhoud en beheer heeft betrekking op eigen werk en 
wordt vooralsnog niet of in veel mindere mate uitbesteed aan de markt.

Figuur 3.8 geeft het geraamde verloop van de waterbouwproductie in opdracht 
van de waterschappen aan. Met de waterbouwproductie wordt bedoeld het 
werk dat de waterbouwbedrijven behalen uit investeringen en onderhoud bij 
de waterschappen. In 2012 en 2013 ligt deze waterbouwproductie op € 1.040 
miljoen, in de komende paar jaar zal dit met in totaal ruim 10% toenemen naar 
€ 1.160 miljoen in 2016. In de komende jaren maakt het werk aan de waterke-
ringen zoals gezegd een steeds groter deel uit van de waterbouwproductie voor 
de waterschappen, ten koste van watersystemen en waterzuivering. Na de 
stevige impuls in de productie in de komende jaren is na 2016 eerst een lichte 
teruggang mogelijk. Verwacht wordt echter dat de waterbouwproductie in 
opdracht van de waterschappen rond 2020 op circa € 1.150 miljoen zal liggen, 
bijna 10% boven het niveau van 2011. Hierin is echter nog geen rekening 
gehouden met eventuele extra rijksbezuinigingen en met beperkingen in de 
investeringsmogelijkheden die uit de wet HOF zouden kunnen voortvloeien.

3.5 Waterbouw voor andere opdrachtgevers

In deze paragraaf worden enkele ontwikkelingen bij de andere opdrachtgevers 
voor waterbouw besproken, namelijk Rijkswaterstaat, gemeenten en provin-
cies, en de havenbedrijven.

Figuur  3.8 Waterbouwproductie in opdracht van waterschappen, 
 2011-2020 (mln euro)

Bron: EIB
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Rijkswaterstaat
Bij de investeringen in de waterbouw van het Rijk gaat het in de huidige 
periode vooral om projecten als Ruimte voor de Rivier, de Maaswerken en 
projecten op het gebied van vaarwegontwikkeling. Uit de begrotingen blijkt dat 
de jaren 2014-2016 een sterk bovengemiddeld uitgavenniveau kennen in 
vergelijking met de totale periode 2011-2017. Het is vooralsnog onduidelijk hoe 
de investeringen zich na 2017 zullen ontwikkelen, ook gezien extra bezuinigin-
gen in het kader van de 3%-tekortnorm voor de staatsschuld. De in totaal 
beschikbare middelen in het Deltafonds zullen volgens de huidige meerjaren-
cijfers na 2017 op een lager niveau komen dan in de periode 2011-2017.

Gemeenten en provincies
De investeringen van gemeenten en provincies in waterbouw staan deze jaren 
vooral in het teken van beperkte financiële middelen. Deze decentrale overhe-
den hebben te maken met bezuinigingen op Gemeente- en Provinciefonds en 
vermindering van subsidies vanuit het Rijk. Gemeenten ontvangen daarnaast 
veel minder middelen uit bouwgrondexploitatie dan circa vijf jaar geleden. Dit 
leidt tot nieuwe keuzes ten aanzien van investeringen en onderhoud, ook in 
waterbouwkundige werken. Voor gemeenten en provincies geldt dat zij evenals 
de waterschappen te maken krijgen met de wet HOF.

Voor de waterbouw betekent dit dat de uitgaven van gemeenten en provincies 
in 2013 en 2014 nog onder druk staan van de beperkte budgetten. Op de mid-
dellange termijn is beperkte groei van de uitgaven mogelijk. Wel is het zo dat 
gemeenten en provincies in de komende jaren de ambities op het gebied van 
de kwaliteit tegen het licht zullen houden en deze op sommige punten zullen 
verlagen dan wel differentiëren. Dit betekent focus op de meest noodzakelijke 
projecten en aandacht voor meer efficiency in beheer en onderhoud. 

Havenbedrijven
De investeringen van de havensector zijn in de afgelopen jaren gedomineerd 
door de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de uitbreiding van gerelateerde 
havencapaciteit. De afronding van dit project brengt de activiteit in de komen-
de jaren op een veel lager niveau. Afhankelijk van de economische ontwikke-
lingen en de noodzaak tot hernieuwde uitbreiding van (regionale) havencapaci-
teit zullen de investeringen op middellange termijn weer enigszins kunnen 
toenemen.

3.6 Resumé: de waterbouwmarkt tot 2020

De totale waterbouwproductie lag in 2012 op ongeveer € 2.800 miljoen. In de 
paragrafen 3.4 en 3.5 zijn de trends in investeringen en onderhoud voor respec-
tievelijk de waterschappen en de andere opdrachtgevers voor de komende 
jaren geschetst. De gevolgen van deze trends voor de productie in de water-
bouw zijn dat in 2013 de productie zal dalen naar € 2.650 miljoen, onder meer 
door de afronding van de Tweede Maasvlakte en door bezuinigingen bij de 
verschillende overheden. De budgettaire druk bij alle belangrijke opdrachtge-
vers leidt deze jaren tot een noodzakelijke herprioritering en op sommige 
vlakken een pas op de plaats in de investerings- en onderhoudsinspanningen. 
Gezien de ambities van de verschillende infrastructuurbeheerders in de 
waterbouw is de marktpositie echter niet ongunstig te noemen in vergelijking 
tot andere bouwsectoren. 
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De periode 2013-2016 wordt gekenmerkt door een groeiend marktvolume in de 
waterbouw (figuur 3.9). In 2015 en 2016 zal de waterbouwproductie een omvang 
bereiken van ongeveer € 2.850 miljoen, afhankelijk van de voortgang van de 
huidige waterveiligheidsprogramma’s. Zowel de investeringen van de water-
schappen als het Rijk zullen in die periode een hoogtepunt bereiken. Dit betreft 
projecten van het HWBP-2 en Ruimte voor de Rivier. Tegenover de toename in 
de investeringen in waterkeringen staat dat de uitgaven van het Rijk aan 
vaarwegen in 2015 gemiddeld op een wat lager niveau zullen komen te liggen. 
Ook de investeringen van waterschappen in watersystemen en waterzuivering 
en de uitgaven van gemeenten en provincies ondervinden zeker in 2014 en 
2015 nog de invloed van budgettaire druk.

Op de langere termijn (2017-2020) is de ontwikkeling op de waterbouwmarkt 
onzeker. Na de groei tussen 2013 en 2016 lijkt de totale waterbouwmarkt te 
stabiliseren. Er is echter nog geen zekerheid over voldoende financiële midde-
len. Voor het nHWBP zijn minder financiële middelen beschikbaar dan voor de 
huidige investeringsprogramma’s. De voortgang in planning en uitvoering van 
de nieuwe programma’s als het nHWBP, regionale waterkeringen en de vervan-
ging van kunstwerken zijn sterk bepalend voor het marktperspectief na 2017. 
De marktontwikkelingen in de waterbouw na 2017 zijn daarnaast sterk afhan-
kelijk van de overheidsbudgetten en de besluitvorming over de invulling van de 
wet HOF. Vooralsnog wordt voor 2020 uitgegaan van een marktvolume in de 
waterbouw van ruim € 2,8 miljard. Het aandeel van de waterschappen op de 
waterbouwmarkt zal de komende jaren toenemen, van 37% in 2012 naar 41%
in 2020.

Figuur 3.9 Waterbouwproductie, 2011-2020 (mln euro)

Bron: EIB
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4 Rolverdeling opdrachtgever-opdrachtnemer

De aanbestedingspraktijk in de waterbouw is aan het veranderen. Rijkswaterstaat 
besteedt inmiddels veel uit aan de markt, ook de waterschappen maken de omslag 
naar een grotere mate van uitbesteding. In 2012 werd 30% van het investeringsvolume 
via innovatieve contracten aanbesteed, in 2015 moet dit zijn toegenomen tot 35%. 
Veranderingen in aanbesteding en contractering treden vooral op bij waterkeringen 
(meer d&c) en waterzuivering (soms DBFM). Met name ontwerp en (omgevings-)
communicatie worden meer uitbesteed, dit sluit aan bij de ambities van de water-
bouwbedrijven. Grote bedrijven willen daarnaast meer aan beheer en exploitatie gaan 
doen. Knelpunten in de rolverdeling liggen volgens de bedrijven in een nog onevenwich-
tige risicoverdeling. Bedrijven die veel voor waterschappen werken, zijn nog enigszins 
sceptisch over de daadwerkelijk ruimere mogelijkheden. Bji aanbestedingen speelt de 
prijs nog een grote rol. De veranderingen in het aanbestedingsbeleid, de toenemende 
projectomvang en hoge referentie-eisen nopen bedrijven tot meer samenwerking. 
Vooral met toeleveranciers en (andere) mkb-bedrijven wordt samenwerking opgezocht. 
Volgens de waterbouwbedrijven is sterke verbetering nodig op de punten klachtenver-
werking en nazorg, ook de ketensamenwerking kan beter.

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de trends in de relatie tussen opdrachtgever en op-
drachtnemer in de waterbouw, toegespitst op de positie van de waterschappen. 
Allereerst wordt in paragraaf 4.2 het aanbestedings- en contracteringsbeleid 
van de waterschappen besproken. Paragraaf 4.3 gaat in op de ontwikkelingen 
bij de verschillende procesfuncties in de waterbouw en de ambities van de 
marktpartijen op dit punt in de komende jaren. In paragraaf 4.4 worden 
ontwikkelingen in contractvormen en innovatie beschreven. Paragraaf 4.5 geeft 
aan hoe de waterbouwbedrijven aankijken tegen de concurrentiepositie en de 
samenwerking in de sector. Paragraaf 4.6 geeft aan wat volgens de bedrijven de 
sterke punten van de waterbouw zijn en wat de verbeterpunten. De positie van 
de waterschappen wordt hierna steeds afzonderlijk beschreven. Ook wordt bij 
de opdrachtnemers separaat ingegaan op de bedrijven die veel voor de water-
schappen werken.9

4.2 Aanbestedings- en contracteringsbeleid waterschappen

De waterschappen hebben van oudsher een belangrijke zelfstandige positie 
ingenomen bij de voorbereiding en uitwerking van plannen voor waterprojec-
ten. Daarbij hebben waterschappen een grote technische kennis en capaciteit 
in huis. Deze wordt naast voorbereiding en ontwerp ook ingezet voor beheer en 
onderhoud van waterwerken. Enkele jaren geleden hebben de waterschappen 
echter een traject ingezet naar een andere manier van aanbesteden en contrac-
teren. Doel is een intensievere betrokkenheid van de markt bij de projecten en 
meer toepassing van innovatieve contracten. Volgens de nieuwe lijn wordt 

9 Deze bedrijven zijn gedefinieerd als bedrijven die meer dan 20% van hun omzet bij de   
 waterschappen behalen.
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gekeken naar de investerings- en onderhoudsopgave in de komende jaren en 
wordt voor de verschillende typen projecten gezocht naar de meest geschikte 
wijze waarop deze op de markt kunnen worden gebracht. Medio 2013 is door de 
Unie van Waterschappen het uniform inkoop- en aanbestedingsbeleid vastge-
steld, gericht op verbetering van de kwaliteit van de aanbestedingen en van de 
mogelijkheden voor innovatief aanbesteden.

Veel waterschappen willen in de komende jaren in grotere mate de markt 
betrekken bij met name de voorbereiding en uitvoering van de projecten. 
Hierbij spelen de volgende zaken:
• Anders dan Rijkswaterstaat willen de waterschappen niet naar ‘markt, tenzij’
 maar wordt primair gedacht vanuit de taken die voor individuele projecten 
 nodig zijn; in de praktijk leidt dit tot een grotere blijvende betrokkenheid 
 van de waterschappen bij de projecten dan bij Rijkswaterstaat het geval is.
• De mate van uitbesteding van de verschillende procesfuncties (van initiatief 
 en ontwerp tot uitvoering, beheer en onderhoud, exploitatie) verschilt sterk 
 per type waterbouwwerk.
• De waterschappen maken vooralsnog uiteenlopende keuzes in hoever men 
 taken aan de markt wil uitbesteden.

Daarnaast zullen waterschappen ook op een andere manier naar de projecten 
en de achterliggende beleidsdoelstellingen gaan kijken. In hoofdstuk 3 is 
aangegeven dat nut en noodzaak van projecten meer tegen het licht worden 
gehouden. Hierbij komt de vraag aan de orde of projecten bijdragen aan de 
kerntaken en of het rendement van projecten ten aanzien van de doelstellin-
gen in verhouding staat tot de investeringen.

Mate van uitbesteding
Bij de uitbesteding van werkzaamheden aan de markt moet worden onder-
scheiden tussen realisatieprojecten (investeringen) en beheer- en onderhouds-
activiteiten. Bij de realisatie van projecten besteden de waterschappen een 
groot deel van de werkzaamheden uit aan marktpartijen. Ontwerp en voorbe-
reiding wordt veelal nog zelf gedaan of deels uitbesteed aan ingenieursbureaus. 
De mate van uitbesteding van projecten is bij watersystemen wel kleiner dan 
bij waterkeringen en waterzuivering. Bij beheer en onderhoud is de mate van 
uitbesteding veel minder en gaat het ook om veel kleinere projecten en jaar-
lijkse bedragen. Sommige waterschappen doen veel beheerwerkzaamheden 
nog zelf en dit geldt ook voor kleine onderhoudswerkzaamheden en zaken als 
storingsherstel.

Uitgaven naar type contract
De toepassing van traditionele dan wel innovatieve contractvormen loopt vrij 
sterk uiteen per type project bij de waterschappen. De meest traditionele 
manier van werken bij de waterschappen komt voor bij projecten op het gebied 
van watersystemen waar meer dan 80% van het investeringsvolume via 
traditionele contracten op de markt wordt gebracht (figuur 4.1). Dit betreft 
veelal kleinschalige werkzaamheden in de sfeer van grondwerk, groenvoorzie-
ning en baggerwerk, waarbij in de huidige situatie een groot deel van het aantal 
projecten via relatief kleine bestekken op de markt wordt gebracht. Daarnaast 
zijn er ook grotere projecten op het gebied van bijvoorbeeld landinrichting.
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Bij waterkeringen werd door de waterschappen in 2012 meer innovatief aanbe-
steed (ruim 30%), maar komt het overgrote deel van het werk (circa twee derde) 
nog steeds op een traditionele manier op de markt, met name via het aanbeste-
den van uitgewerkte bestekken.

De meeste innovativiteit leggen de waterschappen aan de dag bij aanbesteding 
van waterzuiveringsprojecten. De helft van het investeringsvolume in 2012 
komt hier via d&c op de markt. Bij de nieuwste aanbestedingen zijn er inmid-
dels ook voorbeelden van contractvormen (met name DBFM) waarbij ook nog 
andere procesfuncties worden gecontracteerd. Wat betreft de wijze waarop 
ontwerp en prijs met elkaar in verband worden gebracht is op een aantal 
projecten met Best Value Procurement een nieuwe weg ingeslagen.

Toepassing van EMVI
Bij de waterschappen is bij openbare aanbestedingen in de jaren 2009-2011 de 
toepassing van EMVI achtergebleven bij andere opdrachtgevers. Voor alle 
opdrachtgevers gezamenlijk werd bij 20% van de openbare aanbestedingen 
EMVI toegepast, bij de waterschappen was dit ongeveer 15%. Bij de waterschap-
pen traden wel sterke verschillen op tussen de verschillende typen werk (figuur 
4.2). Bij objecten als gemalen en zuiveringsinstallaties lag de toepassing van 
EMVI hoger dan bij bijvoorbeeld natte waterbouwkundige projecten en dijkver-
sterkingen.

In 2012 hebben de waterschappen een inhaalslag gemaakt wat betreft de 
toepassing van EMVI. Het aandeel openbare aanbestedingen met EMVI bedroeg 

Figuur 4.1 Investeringen waterschappen naar contractvorm, per type 
 project, 2012 (%)
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in 2012 bij gemalen/rwzi en natte waterbouw ongeveer één op de drie. Met deze 
groei zijn de waterschappen in 2012 boven de andere opdrachtgevers uitgeko-
men. EMVI-criteria die bij de waterschappen belangrijk zijn, zijn onder meer 
omgevingsfactoren, procesbeheersing en de bouwlogistiek. Daarnaast zal het 
door de bedrijven voorgestelde ontwerp in belang toenemen bij de beoordeling. 
Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet zal het aandeel projecten 
met EMVI gaan toenemen.

Good practice anders aanbesteden

‘Bij een recent project op één van onze zuiveringen wilden we eerst een 
traditionele aanpak toepassen waarbij we zelf een groot deel van de 
voorbereidingen zouden doen. Uiteindelijk hebben we toch gekozen voor 
een prestatieopdracht op basis van Best Value Procurement. Dit heeft tot 
een andere, voor ons betere, uitkomst geleid dan bij een traditionele 
uitvoering. Onder meer het omgevingsmanagement heeft in deze opzet 
een belangrijk voordeel opgeleverd’. (opdrachtgever waterschap)

Innovatieve contractvormen in de komende jaren
De meeste waterschappen streven naar vergroting van het aandeel van innova-
tieve contracten voor projecten. Vooral voor realisatieprojecten zijn hier 
mogelijkheden die door de waterschappen echter in uiteenlopende mate en in 
uiteenlopend tempo zullen worden benut. Als de verdeling naar contractvorm 

Figuur 4.2 Aandeel aanbestedingen met EMVI bij de waterschappen, 
 2009-2012 (%)
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in 2012 met de (beoogde) verdeling in 2015 wordt vergeleken, dan kan een 
geleidelijke, maar kleine stijging van het aandeel innovatieve contracten 
worden verwacht. De stijging treedt vooral op bij waterkeringen en in iets 
mindere mate watersystemen (figuur 4.3). Onder meer bij watersystemen 
streven diverse waterschappen naar het aanbesteden van meerjarige onder-
houdscontracten, bijvoorbeeld voor regulier baggerwerk. Bij watersystemen 
zoeken waterschappen ook meer nadrukkelijk de samenwerking op met de 
andere decentrale overheden en met maatschappelijke organisaties. Bij water-
zuivering is het aandeel van innovatieve contracten in 2012 al hoger dan bij de 
andere typen projecten en wordt een verdere stijging bij de onderzochte 
waterschappen niet verwacht. Bij waterzuivering zal vooral een verandering 
binnen de innovatieve contracten plaatsvinden waarbij wat vaker DBFM zal 
worden toegepast.

Andere procesfuncties per type werk
Bij de toepassing van contractvormen bekijken waterschappen welke functies 
van projecten bij voorkeur zelf worden gedaan dan wel worden uitbesteed aan 
de markt. Overwegingen hierbij zijn risico’s, verantwoordelijkheden en kosten. 
Schema 4.1 geeft voor de projecttypen waterkeringen, watersystemen en 
waterzuivering een beeld van de mate waarin de markt bij de verschillende 
procesfuncties wordt betrokken dan wel kan worden betrokken.

In de huidige praktijk wordt de functie ‘uitvoering’ bij projecten altijd aan de 
markt uitbesteed. Dit geldt zowel voor waterkeringen als watersystemen en 
waterzuivering. Op het gebied van communicatie en onderhoud is een toene-

Figuur 4.3 Aandeel innovatieve contractvormen bij de waterschappen, 
 2012-2015 (%)

Bron: Spend analyse EIB
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mende uitbesteding in ontwikkeling. Dit is ruim toepasbaar op veel projecten 
van de waterschappen. Ook hier geldt dit naar verwachting voor alle typen 
werken. Bij communicatie gaat het vooralsnog om communicatie voor en 
tijdens de uitvoering van projecten, met name over waar en wanneer wordt 
gewerkt en communicatie in het kader van klachtenafhandeling.

Bij waterzuiveringsinstallaties is uitbesteding van het ontwerp bij de meeste 
waterschappen al bestaande praktijk. Bij dit type werken is in sommige geval-
len sprake van vergaande uitbesteding van projecten, soms inclusief financie-
ring en exploitatie. Ook initiatieven voor nieuwe wijzen van aanleg en exploita-
tie zijn bij dit type werk wellicht mogelijk. Deze wijze van compleet uitbesteden 
is in ontwikkeling op enkele projecten en zal in de toekomst naar verwachting 
partieel toepasbaar zijn.

Externe financiering en exploitatie op het gebied van waterkeringen en water-
systemen lijkt geen optie. Wel zijn er uiteraard mogelijkheden tot cofinancie-
ring van projecten. Waterschappen zetten hier zoals gezegd uitdrukkelijk op in, 
onder meer in samenwerking met gemeenten en provincies, maar ook met 
maatschappelijke organisaties. Initiatief, financiering en exploitatie van de 
‘watercomponent’ zal echter bij de waterschappen blijven.

Schema 4.1  Uitvoering van procesfuncties door marktpartijen

Bron: EIB
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Good practice communicatie op projecten

‘Op een project voor Hoogheemraadschap Delfland hebben wij goede 
ervaringen opgedaan wat betreft communicatie met omwonenden. Voor 
een kadeverbetering en de aanleg van natuurlijke oevers zijn zogenaamde 
‘keukentafelgesprekken’ gevoerd met omwonenden en landeigenaren. In 
deze gesprekken hebben we uitgelegd welke activiteiten moesten worden 
uitgevoerd en wanneer dit ging gebeuren. Hiermee is veel onrust bij de 
omgeving weggenomen. Het contract kende een bonus/malusregeling 
voor klachten over het project. Met de bewoners is afgesproken dat ze 
klachten direct bij ons melden zodat we hiermee aan de slag konden 
gaan. Deze formule is een succes gebleken want bij een binnenkort te 
starten project bij een ander waterschap zal deze aanpak ook worden 
toegepast’. (waterbouwbedrijf mkb)

Gevolgen voor de marktbenadering en de bedrijven
De (voorgenomen) veranderingen in het aanbestedings- en contracteringsbe-
leid hebben gevolgen voor de bedrijven die voor de waterschappen werken. Bij 
grote projecten op het gebied van waterzuivering en waterkeringen spelen de 
grote waterbouwbedrijven een belangrijke rol. Soms maken waterbouwprojec-
ten deel uit van grotere infrastructurele projecten die veelal in concernverband 
worden uitgevoerd. Bij verdere opschaling van projecten wat betreft proces-
functies, regio of tijd (meerjarencontracten) zullen de grote bedrijven een 
belangrijke rol voor de waterschappen blijven spelen.

De kleine en middelgrote waterbouwbedrijven zijn in belangrijke mate afhan-
kelijk van de waterschappen als opdrachtgever. Eerder is aangegeven (figuur 
2.2) dat 40% van de omzet van het mkb wordt behaald bij de waterschappen. 
De waterschappen hebben aangegeven dat de markt nog weinig proactief is, 
met name het midden- en kleinbedrijf. Ook treffen de waterschappen nog 
onvoldoende nieuwe ideeën, zowel wat betreft techniek, projectaanpak als 
proces.

De veranderingen in de inkoopstrategie betekenen dat de waterschappen zich 
een goed beeld moeten vormen van welke (typen) bedrijven voor welke (typen) 
projecten en contracten in de markt zijn. Kennis van de marktstructuur is een 
essentieel onderdeel bij inkoop en aanbesteden. Uit het onderzoek komt naar 
voren dat de waterschappen momenteel nog onvoldoende systematisch in 
beeld hebben welke partijen actief zijn op de markt voor de verschillende typen 
projecten. Op projectniveau is er nog geen inzicht in de koppeling tussen type 
leverancier en type project. Dit betekent dat de gevolgen van de veranderingen 
in de contractering voor de marktpartijen en voor het succes op projecten nog 
niet goed kunnen worden ingeschat.

De waterschappen zouden hierbij kunnen leren van de veranderingen in het 
aanbestedingsbeleid bij Rijkswaterstaat in de afgelopen tien jaar en de wijze 
waarop Rijkswaterstaat hierbij het contractmanagement en informatie over de 
marktstructuur hebben verbeterd en gemonitord.
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4.3 Procesfuncties: knelpunten en ambities

4.3.1  Knelpunten in de rolverdeling

De rolverdeling in de gww-sector is de laatste tijd sterk aan het veranderen en 
zal de komende jaren verder evolueren. Door verschillende oorzaken verloopt 
de overgang van ‘oude’ omgangsvormen naar nieuwe niet altijd volgens de 
verwachting en zijn er knelpunten in de rolverdeling die verdere verandering in 
de weg kunnen staan. De dynamiek in de rolverdeling heeft vooral te maken 
met veranderingen in rollen en taken en daarmee samenhangende verschui-
vingen van risico’s en verantwoordelijkheden. Opdrachtgevers gaan zaken 
anders doen en op sommige terreinen minder, marktpartijen krijgen nieuwe 
taken en zullen zich hierop moeten ontwikkelen.

Lange tijd is er een gebrek aan vertrouwen geweest tussen opdrachtgevers en 
opdrachtnemers. In de waterbouw geeft de helft van de bedrijven10 aan dat het 
onderling vertrouwen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers sterk ontwik-
keld is, de andere helft ziet dit nog als een verbeterpunt (figuur 4.4). Andere 
aspecten van de veranderde rolverdeling zijn (nog steeds) sterk voor verbete-
ring vatbaar. Drie kwart van de bedrijven ondervindt nog altijd onvoldoende 
duidelijkheid over de verdeling van de verantwoordelijkheden in de opdracht-
gever-opdrachtnemerrelatie. Hiermee samenhangend geeft een even groot deel 

10 Bron: Enquête waterbouwbedrijven.

Figuur 4.4 Sterke punten en verbeterpunten in de relatie 
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van de bedrijven aan dat de risicoverdeling onevenwichtig is. De onduidelijk-
heid over de verantwoordelijkheid maakt dat bedrijven ervaren een te groot 
deel van het risico te moeten dragen.

De ruimte voor de markt wordt door de waterbouwbedrijven eveneens een 
verbeterpunt genoemd. Het inbrengen van nieuwe ideeën en het in een vroeg 
stadium worden betrokken bij projecten is volgens de meeste bedrijven nog 
lang geen gemeengoed. De kennis bij de opdrachtgever is daarnaast ook een 
verbeterpunt volgens de bedrijven.

De perceptie van de knelpunten in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer 
loopt niet uiteen met het type bedrijf. Grote bedrijven benoemen in het alge-
meen dezelfde verbeterpunten als de kleine en middenbedrijven. Bedrijven die 
vooral voor waterschappen werken oordelen niet anders dan de andere bedrij-
ven. Op één punt verschillen de bedrijven wel sterk, namelijk ten aanzien van 
het onderling vertrouwen. Dit wordt vooral door de kleine bedrijven als sterk 
punt in de relatie aangegeven. Vrijwel alle midden- en grote bedrijven zien dit 
nog steeds als een verbeterpunt.

Good practice dialoog met de opdrachtgever

‘Waterschappen zijn de omslag aan het maken naar andere samenwer-
kings- en contractvormen in de waterbouw. Dat ze bijvoorbeeld meer 
EMVI toepassen bij projecten juichen we toe. We merken wel dat het nog 
zoeken is naar de juiste match tussen project en contractvorm. Bij een 
recente aanbesteding hebben we ervaren dat de opdrachtgever openstaat 
voor dialoog met de opdrachtnemers waardoor meer ruimte voor uitwis-
seling van ideeën ontstaat. Een groot verbeterpunt is nog wel de risicover-
deling. Met name de aansprakelijkheid van de markt voor gevolgschades 
bij dijkverbeteringen is soms erg groot.’ (waterbouwbedrijf mkb)

4.3.2  Ambities van de waterbouwbedrijven

Procesfuncties afgelopen jaren
Door de toenemende mate van uitbesteding door opdrachtgevers, vooral in de 
gww, aan marktpartijen zijn bedrijven op de verschillende deelmarkten in de 
gww in de afgelopen jaren een groter aantal procesfuncties op zich gaan 
nemen. Ook in de waterbouw zijn bedrijven meer gaan doen dan alleen de 
uitvoering van projecten. Ontwerp, vergunningaanvraag en communicatie zijn 
zaken die door de helft van de waterbouwbedrijven in de afgelopen jaren 
regelmatig zijn gedaan (figuur 4.5). Het zijn vooral de grote bedrijven die hier 
extra activiteit aan de dag hebben gelegd. Alle grote bedrijven geven aan zich 
met ontwerp en communicatie in enige of grote mate bezig te houden. Opmer-
kelijk is dat kleine bedrijven veel meer dan de grotere bedrijven aangeven 
nieuwe initiatieven voor projecten te hebben ontplooid. Blijkbaar weten deze 
bedrijven op hun betreffende marktsegment met nieuwe ideeën hun opdracht-
gevers te bereiken. Bedrijven die voor waterschappen werken melden dit iets 
vaker dan de andere bedrijven. De waterschappen lijken de afgelopen jaren 
minder geneigd dan de andere opdrachtgevers in de waterbouw om onder-
houdstaken naar de markt te brengen. Bedrijven die voor waterschappen 
werken melden hier nauwelijks activiteit in tegenstelling tot de andere bedrijven. 
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Figuur 4.6 Uitvoering procesfuncties door waterbouwbedrijven komende 
 jaren, naar omzetaandeel bij waterschappen 
 (% van de bedrijven)
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Figuur 4.5 Uitvoering procesfuncties door waterbouwbedrijven afgelopen 
 jaren (% van de bedrijven)

Bron: EIB
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Bij Rijkswaterstaat bijvoorbeeld wordt het onderhoud wel in grote mate aan de 
markt uitbesteed.

Procesfuncties komende jaren
Ook in de komende jaren zijn de procesfuncties ontwerp en communicatie de 
belangrijkste zaken waar waterbouwbedrijven zich op willen richten (figuur 
4.6). Zeventig procent van de bedrijven wil meer aan ontwerp gaan doen de 
komende jaren, voor communicatie is dit 50%. In de komende jaren lijkt ook 
het onderhoud een belangrijkere markt voor de waterbouwbedrijven te worden 
(40% van de bedrijven). Een voorzichtige uitbreiding voorzien de bedrijven in de 
richting van beheer en exploitatie en ook initiatief. Ongeveer één op de vier 
bedrijven wil zich in deze richting ontwikkelen.

Bedrijven die voor de waterschappen werken blijven achter bij de andere 
bedrijven als het gaat om de ambities met nieuwe procesfuncties (het ontwerp 
uitgezonderd). Minder dan de andere bedrijven zien zij uitbreidingsmogelijkhe-
den op het gebied van onderhoud, beheer en exploitatie en financiering. 
Financiering is overigens voor alle bedrijven een nog weinig gangbare ontwik-
kelingsrichting. De bedrijven zien echter wel sterke mogelijkheden om de 
ontwerpfunctie richting de waterschappen uit te breiden. Nagenoeg alle 
bedrijven in de respons die in belangrijke mate voor de waterschappen werken 
willen zich meer op het ontwerp gaan richten.

Figuur 4.7 Uitvoering procesfuncties door waterbouwbedrijven komende 
 jaren, naar grootteklasse (% van de bedrijven)

Bron: EIB
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Ook naar grootteklasse zijn er grote verschillen. In algemene zin willen de grote 
bedrijven hun activiteitenpakket veel meer uitbreiden dan de middenbedrijven 
en met name de kleine bedrijven (figuur 4.7). Hoewel alle typen bedrijven het 
ontwerp een aantrekkelijke uitbreiding vinden, geldt dit voor onderhoud niet. 
Vooral de grote bedrijven zien hier mogelijkheden. Op het gebied van commu-
nicatie blijven de kleine bedrijven sterk achter met de ambities. Opmerkelijk is 
verder dat van de grote bedrijven bijna de helft meer actief wil worden op het 
punt van beheer en exploitatie.

Niet alle bedrijven in de waterbouw zijn nog overtuigd van de bereidheid van 
de opdrachtgevers om een grotere rol aan de marktpartijen te geven. Van 
Rijkswaterstaat en de groep andere private opdrachtgevers verwachten de 
waterbouwbedrijven wel meer ruimte te krijgen. Bij de decentrale overheden is 
dit een stuk minder en ziet slechts de helft van de bedrijven daadwerkelijk 
mogelijkheden voor een grotere rol. Dit geldt in gelijke mate voor de water-
schappen, provincies en gemeenten. Bedrijven die voor waterschappen werken 
zijn in dit opzicht even terughoudend als de andere bedrijven.

Figuur 4.8 Stellingen over geïntegreerde contractvormen (% van de 
 bedrijven)

Bron: EIB
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Good practice functioneel specificeren

‘De waterschappen doen steeds meer aan design & construct. Daarbij 
vindt vaak een integrale uitvraag plaats waarbij niet alleen op uitvoerings-
kosten wordt gelet, maar ook met life-cycle-cost rekening wordt gehou-
den. Bijvoorbeeld bij de aanbesteding van een energiefabriek heeft de 
opdrachtgever het aangedurfd om functioneel te specificeren met LCC. Als 
de opdrachtgever de uitvraag algemener opschrijft, krijg je ook meer 
innovatie. Daarbij is wel van belang om sneller te trechteren en uiteinde-
lijk bijvoorbeeld maximaal drie offertes te vragen na voorselectie van 
bijvoorbeeld zes partijen. Dit snelle trechteren gebeurt in de praktijk nog 
te weinig’. (grote civiele betonbouwer)

4.4 Contractvormen en innovatie

In de komende jaren zal de toepassing van geïntegreerde contractvormen (gc) 
verder toenemen, ook in de waterbouw. De meeste waterbouwbedrijven stellen 
zich hierop in. De verdere verspreiding van geïntegreerde contractvormen gaat 
volgens de bedrijven (vooral de middelgrote en grote) gepaard met een vergro-
ting van het risico (figuur 4.8). De kleine bedrijven zijn hierover iets optimis-
tischer, dit kan samenhangen met de aard van de geïntegreerde contracten. De 
projecten van het groot- en middenbedrijf kennen door hun grotere omvang en 
complexiteit een aantal extra risico’s in de planning en voortgang en eventueel 
in de onderhoudsfase.

Met geïntegreerde contractvormen zien bedrijven meer mogelijkheden om 
eigen ideeën in de projecten te kunnen inbrengen. Zij worden hierbij nog wel 
gehinderd doordat in de gunning de prijs nog steeds een grote rol speelt. Ook is 
de ontwerpvrijheid in de praktijk niet altijd heel groot en blijven hierdoor 
ideeën buiten het beeld van de opdrachtgever.

Geïntegreerde contracten leiden volgens de bedrijven niet noodzakelijk tot meer 
omzet of een hogere marge. De toevoeging van procesfuncties ten opzichte van 
de uitvoering is in omzettermen blijkbaar beperkt. Daarnaast is in het verleden 
het opschuiven in de bouwkolom, wat met geïntegreerde contracten mogelijk 
is, veelal als een mogelijkheid gezien om hogere marges op de projecten te 
realiseren. Tot nu toe valt dit tegen, onder meer vanwege de hoge transactie-
kosten op projecten met geïntegreerde contracten en door de hogere risico’s op 
deze projecten.

Er doen zich interessante verschillen voor tussen de bedrijven die een belang-
rijk omzetaandeel bij de waterschappen hebben en de andere bedrijven. De 
bedrijven met een hoog omzetaandeel bij de waterschappen verwachten 
minder dan de andere bedrijven dat de toepassing van geïntegreerde contract-
vormen zal toenemen. Opmerkelijk is verder dat een vrij groot deel (namelijk 
de helft) van deze bedrijven vindt dat kleine projecten ongeschikt zijn voor 
geïntegreerde contracten. De bedrijven die een hogere marge denken te realise-
ren bij geïntegreerde contractvormen, werken vooral voor andere opdrachtge-
vers dan de waterschappen.
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Bedrijven in de waterbouw ervaren prijs, kwaliteit, risico en veiligheid als de 
belangrijkste aspecten die bij recente gunningen van de waterschappen een rol 
hebben gespeeld (figuur 4.9). Kwaliteit heeft hier vooral betrekking op uitvoe-
ringskwaliteit en het leveren volgens de bestaande technische standaarden. 
Echte innovaties spelen volgens de bedrijven nog niet echt een rol bij de gun-
ning. Omgevingsbelangen vormen een aspect dat aan belang wint. Levensduur-
kosten en duurzaamheid (ten aanzien van energie en materialen) spelen nog 
nauwelijks een rol. Bedrijven met een hoog omzetaandeel bij de waterschap-
pen geven aan dat met name veiligheid en kwaliteit belangrijk zijn geweest bij 
recente gunningen.

De toepassing van innovaties speelt nog maar een beperkte rol volgens de 
bedrijven. Hiervoor gelden twee belangrijke belemmeringen (figuur 4.10):
• Door procedures en voorschriften wordt het indienen van alternatieven bij 
 projecten bemoeilijkt. Dit betreft bijvoorbeeld ruimtelijke procedures die 
 andere oplossingen onmogelijk maken of technische voorschriften en eisen
 die de toepassing van nieuwe vindingen (nog) niet toestaan. Bedrijven met 
 een hoog omzetaandeel voor de waterschappen noemen dit aspect vaker 
 dan de andere bedrijven.
• In de praktijk ligt de uitvoeringswijze bij de aanbesteding veelal vast. Dit hangt
 onder meer samen met bovengenoemde beperkingen, maar heeft ook te 
 maken met het vasthouden door de waterschappen aan bestaande oplossingen.

Andere belemmeringen voor innovatie, zoals hoge ontwikkelkosten en de 
grotere risico’s van innovaties worden relatief maar weinig genoemd, zeker niet 
door bedrijven die veel voor de waterschappen werken.

Figuur 4.9 Belangrijke gunningsfactoren bij waterschappen (% van de 
 bedrijven)

Bron: EIB
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4.5 Concurrentie en samenwerking

Door veranderingen in het contracteringsbeleid kunnen veranderingen optre-
den in de concurrentiepositie van de verschillende typen bedrijven. Eerder is 
aangegeven dat de laatste jaren de omzet bij de grote concernbedrijven zich 
gunstiger heeft ontwikkeld dan bij de andere, met name kleinere bedrijven. Een 
kwart van de bedrijven verwacht dat de concurrentiepositie wat betreft het 
zelfstandig kunnen opereren in de komende jaren ongunstiger zal worden. Een 
derde ziet juist kansen. Bedrijven met een gunstige inschatting werken boven-
gemiddeld voor de waterschappen.

In de afgelopen jaren zijn door veranderingen op de markt ook nieuwe en andere 
samenwerkingsvormen aan de aanbodzijde ontstaan. Dit betreft onder meer:
• Samenwerking binnen het eigen concern op projecten met een multidiscipli-
 nair karakter.
• Samenwerking met andere bedrijven op projectbasis vanwege onvoldoende 
 schaalgrootte of gebrek aan de juiste disciplines.
• Samenwerking met andere partijen buiten de uitvoerende bouw, zoals 
 installateurs en/of toeleveranciers.

Figuur 4.10 Belemmeringen voor innovaties (% van de bedrijven)

Bron: EIB
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Figuur 4.11 Toekomstige samenwerking van waterbouwbedrijven (% van 
 de bedrijven)

Bron: EIB
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In de komende jaren verwacht de helft van de waterbouwbedrijven de samen-
werking met de toeleveranciers te intensiveren (figuur 4.11). Ook samenwerking 
binnen het mkb wordt opvallend vaak genoemd als mogelijke samenwerkings-
vorm in de waterbouw. Bij bedrijven met een relatief hoog omzetaandeel bij de 
waterschappen wordt samenwerking met toeleveranciers vaker genoemd dan 
bij de andere bedrijven. Ook samenwerking met andere (grote) concerns komt 
bij deze waterbouwbedrijven vaker voor. Bedrijven die meer voor andere 
opdrachtgevers werken zeggen juist veel meer binnen eigen concern te gaan 
werken. Ook de samenwerking met installateurs wordt daar vaker genoemd.

Als belangrijkste redenen voor toekomstige samenwerking gelden vooral de 
toenemende projectomvang (met name bij andere opdrachtgevers), hoge 
referentie-eisen en het behalen van synergie-voordelen (figuur 4.12). Bij bedrij-
ven met een laag omzetaandeel van de waterschappen wordt ook risicosprei-
ding vaak genoemd als reden voor toekomstige samenwerking.

4.6 Sterke punten en verbeterpunten voor de sector

In het onderzoek is in beeld gebracht hoe de waterbouwbedrijven zelf aankij-
ken tegen de sterke punten en verbeterpunten voor de sector. Deze aspecten 
zijn in vier categorieën ingedeeld:
• Uitvoering
• Klantrelatie
• Samenwerking
• Externe aspecten
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Volgens de waterbouwbedrijven zijn de uitvoeringsaspecten in de waterbouw 
het sterkst ontwikkeld (figuur 4.13). Kwaliteit van de uitvoering, tijdige opleve-
ring van projecten en flexibiliteit in de praktijk zijn volgens de bedrijven sterke 
punten van de sector. Binnen de uitvoeringsgerelateerde aspecten vindt een 
meerderheid van de bedrijven oplevering binnen het budget echter sterk voor 
verbetering vatbaar.

De externe aspecten van projecten in de waterbouw, zoals oog hebben voor de 
belangen van de omgeving, communicatie met omwonenden en de aandacht 
voor duurzaamheid, worden door de bedrijven wisselend beoordeeld. Circa de 
helft van de bedrijven vindt dit sterke punten van de bedrijfstak, de andere 
helft vindt deze voor verbetering vatbaar.

Aspecten van de klantrelatie en zaken rond samenwerking zijn voor een grote 
meerderheid van de waterbouwbedrijven een verbeterpunt. Klachtenverwer-
king bij gebreken rond projecten en het bieden van nazorg zijn volgens de 
bedrijven nog onvoldoende ontwikkeld. Dit geldt ook voor samenwerking 
binnen de keten en (in iets mindere mate) samenwerking met de opdrachtge-
ver. Bedrijven die veel voor waterschappen werken noemen vaker dan de 
andere bedrijven oplevering binnen het budget en de klantgerichtheid als 
verbeterpunt voor de sector.

Eerder onderzoek naar sterke punten en verbeterpunten in andere sectoren 
(onder meer de wegenbouw) geeft aan dat ook daar de uitvoeringsgerelateerde 

Figuur 4.12 Redenen voor toekomstige samenwerking (% van de bedrijven)

Bron: EIB
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11 EIB (2012). Trends en ontwikkelingen in de wegenbouw tot 2017; markt, rolverdeling en   
 werkgelegenheid. Amsterdam.

Figuur 4.13 Sterke punten en verbeterpunten voor de waterbouwsector 
 (% van de bedrijven)

Bron: EIB
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aspecten als het sterkst worden beoordeeld11. De samenwerking daarentegen is 
zowel in de wegenbouw als in de waterbouw volgens de bedrijven sterk voor 
verbetering vatbaar. Belangrijkste verschillen tussen de wegenbouw en de 
waterbouw zitten volgens de bedrijven in de klantrelatie. Zaken als klachten-
verwerking, klantgerichtheid en nazorg lijken in de wegenbouw beter ontwik-
keld dan in de waterbouw. Mogelijk speelt hier een rol dat in de waterbouw de 
verhoudingen langere tijd een traditioneel karakter hebben gehad, onder meer 
in de waterschapswereld, terwijl in de wegenbouw al vaker met meer uitbeste-
ding is gewerkt. Hierdoor zijn de bedrijven meer genoodzaakt te investeren in 
de klantrelatie. Een ander verschil, maar dan ten gunste van de waterbouw, is 
dat de kwaliteit van de uitvoering en vooral de prijs/kwaliteitsverhouding in de 
waterbouw veel gunstiger wordt beoordeeld dan in de wegenbouw.
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5 Werkgelegenheid in de waterbouw

In de waterbouw werken momenteel een kleine 8.000 werknemers, waarvan 60% 
uta-personeel. Vooral de uitvoerende staf is de laatste jaren in belang toegenomen door 
de groei in geïntegreerde contractvormen en meer uitbesteding aan de markt. Tot 2015 
zal de werkgelegenheid in de waterbouw groeien, daarna volgt een lichte daling. 
Desondanks blijft de wervingsopgave voor de waterbouw groot. Er zijn nu relatief 
weinig werknemers jonger dan 25 jaar. Vooral onder het bouwplaatspersoneel is het 
aandeel 55-plussers groot (circa een kwart). In de komende jaren zal het uta-aandeel 
naar verwachting nog iets toenemen. De grote bedrijven zien in de toekomst vooral 
knelpunten bij de uitvoerende staf, het mkb verwacht problemen bij bouwplaatsperso-
neel. Voor een betere arbeidsmarktpositie is vooral een betere aansluiting tussen onder-
wijs en praktijk van belang. Bij de arbeidsmarktcommunicatie zou volgens de bedrij-
ven daarnaast breder dan alleen naar techniek moeten worden gekeken. 

5.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen in de werkgelegenheid in de 
waterbouw12. Allereerst wordt in paragraaf 5.2 een beeld geschetst van de 
samenstelling en recente ontwikkeling van de werkgelegenheid in de water-
bouw waarbij onderscheid wordt gemaakt naar verschillende typen beroeps-
groepen. Vervolgens volgt in paragraaf 5.3 een beschrijving van de verwachte 
ontwikkelingen in de werkgelegenheid tot 2020. Bij deze ontwikkelingen wordt 
aangehaakt op de analyse van het marktvolume uit hoofdstuk 3 en de trends in 
de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de waterbouw uit 
hoofdstuk 4. Paragraaf 5.4, ten slotte, beschrijft enkele kwalitatieve ontwikke-
lingen in de werkgelegenheid.

5.2 Samenstelling en recente ontwikkeling werkgelegenheid

De werkgelegenheid in de waterbouw wordt voor 2012 geraamd op 8.000 
manjaren13.Tussen 2009 en 2011 nam de werkgelegenheid aanvankelijk sterk 
toe van ruim 7.700 naar bijna 8.150 manjaren. Hierbij speelde de aanleg van de 
Tweede Maasvlakte een rol. Ook was in die jaren sprake van stimuleringsmaat-
regelen van het Rijk in de infrastructuur, onder meer voor waterbouwprojecten. 
In 2012 is door de (naderende) afronding van de Tweede Maasvlakte en het 
aflopen van de stimuleringsmaatregelen de werkgelegenheid in de waterbouw 
afgenomen met ongeveer 1½%. Voor 2013 wordt een verder afname van de 
werkgelegenheid verwacht met circa 4% naar ruim 7.700 werknemers 
(figuur 5.1).

12 Zie paragraaf 1.3 in hoofdstuk 1 voor de afbakening van de waterbouwmarkt en de   
 omschrijving van de betrokken activiteiten.  
13 Voor het in beeld brengen van de werkgelegenheid in de waterbouw zijn verschillende   
 bronnen gehanteerd, waaronder gegevens van Cordares, Kamer van Koophandel en de   
 EIB-enquête onder de waterbouwbedrijven.
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Werkgelegenheid naar beroepsgroepen
Bij de samenstelling van het werknemersbestand is onderscheiden tussen 
bouwplaatsberoepen, uitvoerende staf, stafpersoneel kantoor en overig perso-
neel. Figuur 5.2 geeft de samenstelling van de werkgelegenheid in de water-
bouw in 2012. Bij het bouwplaatspersoneel gaat het vooral om machinisten, 
betontimmerlieden, dijkwerkers en grondwerkers. Stafpersoneel op de projec-
ten betreft vooral uitvoerders en werkvoorbereiders en daarnaast calculatoren.

Binnen het werknemersbestand in de waterbouw is de laatste jaren sprake van 
relatief grote verschuivingen. Met name de uitvoerende staf is tussen 2009 en 
2012 sterk in omvang toegenomen (figuur 5.3). Het stafpersoneel op kantoor 
groeide tussen 2009 en 2012 met in totaal bijna 8%. In 2012 bedroeg het aandeel 
van het bouwplaatspersoneel in het werknemersbestand in de waterbouw 
ruim 40%. Uta-personeel was goed voor bijna 60%. Hierbij zijn overigens grote 
verschillen met de bedrijfsomvang. Bij middelgrote bedrijven is het aandeel 
van het uta-personeel ongeveer 45%, bij de kleine bedrijven is dit ongeveer 35%.

Bij de toename van het stafpersoneel, met name uitvoerende staf, speelt de 
geleidelijke verschuiving van taken naar de markt met de toepassing van meer 
geïntegreerde contractvormen een belangrijke rol. Het zijn vooral de grootste 
bedrijven geweest die met deze verschuiving in contracten te maken hebben 
gehad en die daarmee een hoog uta-aandeel hebben bereikt. Meer uitbesteding 
van bijvoorbeeld ontwerp en het vergroten van de vrijheid voor marktpartijen 
in de uitvoering gaf een impuls aan de werkgelegenheid van calculatoren en 

Figuur 5.1 Ontwikkeling werknemersbestand waterbouw, 2009-2013

Bron: EIB
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Figuur 5.2 Samenstelling werknemersbestand waterbouw naar 
 beroepsgroepen, 2012 (%)

Bron: EIB
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Figuur 5.3 Ontwikkeling beroepsgroepen waterbouw, 2009-2012 
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met name werkvoorbereiders. Het gegroeide marktvolume tussen 2009 en 2012 
bij een gelijkblijvend bestand aan bouwplaatspersoneel duidt aan de andere 
kant op een verdere mate van uitbesteding van werkzaamheden in de uitvoe-
ring aan bijvoorbeeld onderaannemers en zzp’ers. Figuur 5.4 geeft de verande-
ringen in de samenstelling van het werknemersbestand tussen 2009 en 2012 
weer. Het aandeel van het bouwplaatspersoneel nam in die periode af van 46% 
naar 42%, dat van de uitvoerende staf steeg van 23% naar 25%.

Figuur 5.5 geeft de verdeling van het werknemersbestand in de waterbouw 
naar leeftijdsklasse. Ter vergelijking is de verdeling van de totale gww ook 
weergegeven. Het aandeel van de waterbouw blijft achter bij de groep werkne-
mers jonger dan 25 jaar. Negen procent van de werknemers in de waterbouw 
valt in deze groep tegen 13% in de totale gww. Eén op de zes werknemers is 55 
jaar of ouder.

In de leeftijdsverdeling zitten aanzienlijke verschillen tussen het bouwplaats-
personeel en het uta-personeel (figuur 5.6). Bijna een kwart van het bouw-
plaatspersoneel valt in de categorie 55-plus, bij het uta-personeel is dit nog 
geen 15%. Nog eens 30% van het bouwplaatspersoneel valt in de leeftijdscate-
gorie tussen 45 en 55 jaar. Het aandeel werknemers jonger dan 25 jaar is bij het 
bouwplaatspersoneel slechts 7%, onder het uta-personeel is dit 10%.

Figuur 5.4 Ontwikkeling beroepsgroepen waterbouw, 2009-2012 (%)

Bron: EIB
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Figuur 5.5 Samenstelling werknemersbestand naar leeftijdsklasse, 
 waterbouw en gww totaal, 2012 (%)

Bron: EIB
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Figuur 5.6 Samenstelling werknemersbestand naar leeftijdsklasse, per 
 beroepsgroep, 2012 (%)
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Werkgelegenheid naar bedrijfsomvang
De totale werkgelegenheid in de waterbouw ligt voor bijna twee derde bij de 
grote bedrijven (met 100 werknemers of meer, zie figuur 5.7). Ongeveer 30% van 
de werknemerscapaciteit zit bij bedrijven tussen 20 en 100 werknemers. 
Ongeveer de helft van het aantal bedrijven heeft 20 werknemers of minder. In 
totaal vertegenwoordigen deze bedrijven ruim 5% van het aantal werknemers 
in de waterbouw. In de periode 2009-2012 is het aandeel van de grote bedrijven 
in de totale capaciteit geleidelijk toegenomen, voornamelijk ten koste van het 
aandeel van de kleinste bedrijven.

5.3 Werkgelegenheid in de waterbouw tot 2020

Totale werkgelegenheid
In hoofdstuk 3 zijn de ontwikkelingen in de marktvolumes op de waterbouw-
markt geanalyseerd. Hoofdstuk 4 gaf een beeld van de trends in de rolverdeling 
tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de waterbouw. De belangrijkste 
trends uit de analyse van de marktontwikkelingen en de rolverdeling, die van 
belang zijn voor de werkgelegenheid, zijn:
• vanuit de marktontwikkelingen:
 - druk op de huidige markt en op de werkgelegenheid in de sector
 - toename van investeringen in de waterbouw tot 2016
 - onzekerheid in de marktvolumes in de periode 2017-2020
• vanuit de trends in de rolverdeling:
 - groter belang van geïntegreerde contracten in de waterbouw
 - toenemende mate van uitbesteding aan de markt bij de meeste 

Figuur 5.7 Verdeling aantal bedrijven en werknemers naar grootteklasse 
 van aantal werknemers, 2012 (%)
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  opdrachtgevers
 - toenemende eisen aan werknemers voor taken die van opdracht-
  gevers worden overgenomen

De werkgelegenheid is in 2012 en 2013 teruggelopen. De totale werkgelegen-
heid wordt voor 2013 geraamd op ruim 7.700 werknemers. De krimp in de 
werkgelegenheid was in 2012 minder sterk dan die in de productie. Dit komt 
vooral doordat de productieterugval voor een groot deel samenhing met de 
voltooiing van de Tweede Maasvlakte wat een bovengemiddeld kapitaalinten-
sief project is. Het dempende effect van de afronding van de Tweede Maasvlak-
te op de productiviteit zal deels ook nog in 2013 gevoeld worden. Daarnaast is 
de productiviteit in 2013 nog wat verder afgenomen omdat bedrijven hun 
personeel nog willen behouden en niet direct tot verkleining van het werkne-
mersbestand overgaan. Dit komt onder meer door de groei die voor de komen-
de periode op de waterbouwmarkt wordt voorzien. De productiedaling in 2013 
met ruim 5½% leidt dan ook tot een kleinere daling van de werkgelegenheid, 
met naar schatting 4%.

Voor de middellange termijn wordt allereerst groei van de werkgelegenheid 
voorzien tot ongeveer 8.150 werknemers in 2015 (figuur 5.8). Vooralsnog is dit 
een tijdelijke piek. In de periode 2015-2020 wordt per saldo een gelijkblijvend 
productieniveau in de waterbouw voorzien. Voor de werkgelegenheid is daar-
naast evenwel van belang om rekening te houden met een trendmatige stijging 
van de arbeidsproductiviteit. Bij gelijkblijvende productie betekent dit dat de 

Figuur 5.8 Ontwikkeling werknemersbestand waterbouw, 2009-2020
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werkgelegenheid na 2015 op een iets lager niveau terecht zal komen. Verwacht 
wordt dat deze in 2020 op circa 7.700 werknemers zal liggen.

Verdeling bouwplaats-uta
In de vorige paragraaf is aangegeven dat in de afgelopen jaren het aandeel van 
het bouwplaatspersoneel in het werknemersbestand geleidelijk is teruggelopen 
ten gunste van het uta-personeel. Dit komt door enerzijds meer uitbesteding 
van bouwplaatswerkzaamheden aan onderaannemers en flexibel personeel en 
anderzijds de overname van taken door marktpartijen van de opdrachtgevers. 
De eerste ontwikkeling (lager bouwplaatsaandeel) is een ontwikkeling die 
bouwbreed speelt en ook niet direct samenhangt met de verschillende op-
drachtgevers waarvoor bedrijven werken. De tweede ontwikkeling (hoger 
uta-aandeel) hangt wel samen met de opdrachtgevers en vooral met de mate 
waarin opdrachtgevers taken aan de markt uitbesteden. Wat betreft de water-
bouwbedrijven heeft vooral Rijkswaterstaat de afgelopen jaren al veel uitbe-
steed en zullen niet veel meer taken naar de markt gaan. Ook de private 
bedrijven waarvoor de waterbouw werkt, besteden in het algemeen al veel uit. 
De verdere toename van het uta-aandeel zal de komende jaren vooral komen 
van de opdrachtgevers die nu nog minder dan gemiddeld taken uitbesteden en 
nog relatief weinig met innovatieve contractvormen werken. Verwacht wordt 
dat waterschappen, gemeenten en provincies de komende jaren ook meer 
geïntegreerde contractvormen zullen toepassen, zij het in een lager tempo en 
tot een lager niveau dan bij Rijkswaterstaat. Daarom wordt voor de komende 
jaren een verdere verschuiving voorzien in de verdeling van het werknemers-
bestand van bouwplaatspersoneel richting uta-personeel, maar in een lager 
tempo dan de afgelopen jaren te zien is geweest.

De waterbouwbedrijven verwachten zelf dat het aantal uitvoerenden in de 
komende jaren per saldo licht zal toenemen. Tussen grote en kleine bedrijven 
zijn er weinig verschillen in dit opzicht. Wel valt op dat de bedrijven die vooral 
voor waterschappen werken een grotere toename verwachten dan de andere 
bedrijven. Ook voor het uta-personeel verwachten de bedrijven in de komende 
jaren per saldo een lichte toename. Hier zijn het vooral de middelgrote bedrij-
ven die relatief vaker een toename verwachten dan de andere bedrijven. Bij de 
grote bedrijven is het aandeel uta-personeel de afgelopen jaren al gegroeid, de 
middelgrote bedrijven hebben hier de komende jaren een inhaalslag te gaan.

Gevolgen voor instroom en werving
Gezien de huidige leeftijdsverdeling in de waterbouw, met een groot aandeel 
55-plussers onder met name het bouwplaatspersoneel, blijft er op de middel-
lange termijn een belangrijke wervingsopgave voor de waterbouwsector. Ook 
de toenemende toepassing van geïntegreerde contractvormen met uitbesteding 
van taken aan de markt leidt tot een belangrijke instroombehoefte in de 
waterbouw14.

14 Deze instroombehoefte is in het kader van dit onderzoek niet verder gekwantificeerd.
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5.4 Kwalitatieve ontwikkelingen

Belemmeringen voor werken in de waterbouw
Volgens de waterbouwbedrijven liggen de belemmeringen voor werknemers 
om in de waterbouw te gaan werken voor het overgrote deel in factoren die 
samenhangen met werktijden. Beperkte mogelijkheden tot deeltijdwerk en de 
moeilijkheid om werk en privé te combineren scoren het hoogst als belemme-
rende factoren (figuur 5.9). Factoren als de hoeveelheid onregelmatig werk, 
lange reistijden en het lang van huis zijn, worden door de helft van de water-
bouwbedrijven genoemd. Gebrek aan carrièremogelijkheden, weinig innovativi-
teit en lage beloning worden door de bedrijven nauwelijks als belemmering 
genoemd.

Bij de kleine bedrijven worden de belemmerende factoren op het gebied van 
werktijden allemaal minder vaak genoemd dan bij de grotere bedrijven. Lange 
reistijden en werk-privéproblemen worden daarnaast minder genoemd bij 
bedrijven die veel voor waterschappen werken. Kleinere bedrijven en bedrijven 
die voor waterschappen werken hebben gemiddeld een kleinere actieradius 
dan de andere bedrijven.

Knelpunten personeelsvoorziening
Voor de toekomstige personeelsvoorziening verwachten de bedrijven de 
meeste knelpunten bij het bouwplaatspersoneel (figuur 5.10). Tachtig procent 
van de bedrijven in het mkb voorziet hier problemen. Het gaat daarbij vooral 
om grondwerkers en machinisten. Veertig procent van de bedrijven verwacht 

Figuur 5.9 Belemmeringen voor werken in de waterbouw (% van de 
 bedrijven)

Bron: EIB
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knelpunten bij het uitvoerend stafpersoneel (zoals uitvoerders). Hier zijn het 
vooral de midden- en grote bedrijven die knelpunten voorzien. Stafpersoneel 
op kantoor vormt in de toekomst volgens de bedrijven nauwelijks een probleem.

Werving
Hiervoor is gewezen op de belangrijke wervingsopgave voor de waterbouw. Voor 
de toekomstige werving van personeel kijken de bedrijven vooral naar school-
verlaters en naar andere gww-bedrijven. Uitzend- en detacheringsbureaus 
worden daarnaast ook genoemd. Opvallend is dat andere mogelijkheden als 
personeel uit de b&u en andere sectoren door de bedrijven niet als kansrijk 
worden gezien. Ook buitenlandse werknemers worden maar nauwelijks 
genoemd. Grotere bedrijven zien relatief meer mogelijkheden voor werknemers 
van uitzend- en detacheringsbureaus. Bij bedrijven die voor waterschappen 
werken is dit aandeel veel lager dan bij de andere bedrijven.

Oplossingen voor de knelpunten in de personeelsvoorziening liggen volgens de 
bedrijven in een aantal richtingen:
• imagoverbetering en kennisoverdracht op scholen
• betere aansluiting tussen onderwijs en benodigde praktijkkennis, aanbieden
 stageplekken en goede begeleiding
• scholing stimuleren en overdracht van ervaring van ouderen op jongeren
• verminderen van belemmeringen van (Europese) regelgeving.

Figuur 5.10 Verwachte knelpunten personeelsvoorziening (% van de 
 bedrijven)

Bron: EIB
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Dit vereist volgens de bedrijven ook een betere arbeidsmarktcommunicatie, 
waarbij breder dan alleen naar techniek zou moeten worden gekeken, en meer 
samenwerking tussen brancheverenigingen, overheid en bedrijven. Daarnaast 
is ook betrokkenheid gewenst bij de totstandkoming van regelgeving.
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Bijlage Geïnterviewde en geconsulteerde personen

In dit onderzoek is een groot aantal personen geïnterviewd, onder meer van de 
waterschappen en waterbouwbedrijven.

Waterschappen
De heer K. van Bavel Rivierenland
De heer R. van den Berg Schieland en de Krimpenerwaard
De heer P. Blom Vallei en Veluwe
De heer R. Buis Rivierenland
De heer T. van Dartel De Dommel
De heer M. Depenbrock Rijn en IJssel
De heer M. Ebben Rijn en IJssel
De heer R. van Houten Aa en Maas/Vereniging van Zuiveringbeheerders
De heer F. Pulles Brabantse Delta
De heer A. van Vliet Hollandse Delta

Waterbouwbedrijven
De heer B. Dirven Heijmans Civiel
De heer P. de Groot Strukton Civiel Projecten
De heer P. Haasnoot Strukton Civiel Projecten
De heer J. Haring Verboon Maasland
De heer B.J. Hulsbos B.J. Hulsbos Waterbouw
De heer G.J. van de Pol GMB Holding
De heer J. Stam Van den Herik

De heer W. Dekking Unie van Waterschappen
De heer F. Heinis Vereniging van Waterbouwers
De heer R. Jorissen Programmabureau nHWBP
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De waterbouwsector staat voor grote opgaven in de komende 
jaren, onder meer op het gebied van waterveiligheid en 
waterkwaliteit. Het realiseren van deze opgaven vraagt veel van 
de opdrachtgevers, waaronder de waterschappen, en de 
marktpartijen in de waterbouw. De waterschappen maken 
daarbij de ontwikkeling naar meer strategisch inkopen en meer 
uitbesteden aan de markt. De waterbouwopgave en de 
veranderingen in de rolverdeling brengen een groot aantal 
uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen de waterschappen de 
waterbouwopgaven realiseren binnen beperkte budgettaire 
kaders? Hoe ontwikkelt zich de trend naar meer geïntegreerde 
contractvormen in de waterbouw? Welke ruimte krijgen de 
marktpartijen daarbij? Wat betekent dit voor de benodigde 
capaciteit in de sector, zowel kwantitatief als kwalitatief? 
Deze vragen staan centraal in dit rapport ‘Waterbouw en 
waterschappen tot 2020; marktontwikkelingen, rolverdeling 
en capaciteit’.
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