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VERSLAG
DUTCH COASTLINE CHALLENGE UITWISSELSESSIE INITIATIEFNEMERS
DATUM:

20 september 2017

PLAATS:

De Bouwcampus, Van der Burghweg 1, Delft

TIJD:

9.00 – 10.30 uur

Aanwezig:
Jeroen van Ravenzwaaij, Jan Kollen, Manon Jütte, Peter Herman, Wouter Lengkeek (vervanger Malenthe
Teunis), René Boeters (vervanger Waldo Broeksma), Arjan Keuzenkamp, Jaap van Thiel de Vries, Christian
Schütte, Katja Oostendorp.
Afwezig:
Kees Dorst, Frank de Graaf, Vincent Vuik, Carola van Gelder-Maas, Maarten Jansen, Annemieke Sietses.

AGENDA
We willen de bijeenkomst graag gebruiken om:

1. elkaar te inspireren en waar mogelijk elkaar te helpen en te voorzien van suggesties op basis van eigen
ervaringen;

2. de opbouw voor de derde bijeenkomst verkennen.
UITWISSELEN
De aanwezige initiatiefnemers vertellen waar zij staan met hun initiatief, waar ze trots op zijn en welke
‘spartelvraag’ ze hebben aan de anderen.
Jan Kollen – Zandwindmolen
Jan’s initiatief is al in een vergevorderd stadium: er is een bestaande samenwerking tussen partijen en een
uitgewerkt concept. Jan vraagt zich af of het initiatief van de Alliantie de doorvoering van de zandwindmolen
bevordert of juist niet. Wat Jan nodig heeft is deelname van een kennisinstituut, een ‘superjurist’ die helpt
mogelijkheden binnen de wettelijke kaders te benutten om het concept in de praktijk toe te passen en budget.

De belangrijkste vraag aan Jan is wat de Dutch Coastline Challenge zou kunnen toevoegen aan zijn initiatief.
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Een advies aan Jan is om zijn idee als startpunt te gebruiken in plaats van als eindpunt en de
maatschappelijke opgave die hij met zijn initiatief oplost centraal te stellen. Daarmee kun je meer mensen en
partijen aan het initiatief verbinden.
Jaap van Thiel de Vries/Arjan Keuzenkamp – Alliantie
Arjan en Jaap hebben een 1e bijeenkomst georganiseerd en een 2e gepland voor 27 september.
Bij de 1e bijeenkomst die in het teken stond van kennismaken was een brede vertegenwoordiging van partijen
aanwezig. De deelnemers hebben met elkaar gesproken over verwachtingen, uitgangspunten,
randvoorwaarden en hoe het nu werkt. Gelijkwaardigheid, geloofwaardigheid en mededinging kwamen naar
voren als belangrijke onderwerpen.

Aandachtpunten die de andere initiatiefnemers meegeven:
-

Zorg ervoor dat je de groep open houdt zodat RWS als opdrachtgever niet afhankelijkheid wordt van 1 of
een paar partijen!

-

Alliantie is een juridische term, wellicht is het beter om uit juridische vormen te blijven en daarom ook een
andere term te gebruiken?

-

Wat is de meerwaarde naast De Bouwcampus? Wat werkt goed bij De Bouwcampus waar je van kunt
leren?

Manon Jütte – Energietransitie
Manon’s team start vanuit het perspectief van de energietransitie en de koppeling met de kustlijnzorg van de
toekomst. Tot aan het einde van het jaar staan data gepland om elkaars werelden en de opgave van de
kustlijnzorg te leren begrijpen, om van daaruit tot een goed initiatief te komen vanuit het gemeenschappelijk
belang.
Manon geeft aan dat op dit moment nog geen behoefte/noodzaak is aan input vanuit de breedte van De
Bouwcampus/andere initiatieven omdat de groep echt nog aan het begin van de zoektocht staat.
Wouter Lengkeek – Nature Does it!
Wouter vertelt dat Bureau Waardenburg alles heeft gedaan wat ze zelf kunnen doen en dat er nu budget
nodig is om een kennisinstituut in te schakelen en een technische studie te doen. Een businesscase is er
wellicht niet voor Waardenburg zelf. Zijn vraag is of dit iets is wat je in de Alliantie een stap verder zou kunnen
brengen.

De andere initiatiefnemers adviseren Wouter om de maatschappelijke waarde van het initiatief te benoemen
om van daaruit andere partijen te interesseren en mogelijk te maken dat er budget vrijgemaakt wordt voor een
technische studie.
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De suggestie wordt gedaan dat het in het Bouwcampustraject en/of in de Alliantie nuttig is te kijken naar een
aantal kritische fasen in het innovatieproces en dit goed te organiseren: hoe maak en verzamel je ideeën, hoe
evalueer je technische ideeën en hoe organiseer je het maatschappelijke proces om de ideeën uit te testen?
René Boeters – Innovatiecompetitie
René vertelt dat het voor RWS soms lastig is om beschikbaar budget uit te kunnen geven aan kansrijke
initiatieven vanuit aanbestedingswetgeving. De innovatiecompetitie is een praktische manier om dit te kunnen
doen. De Alliantie zou mogelijk ook een manier zijn om hier op een praktische manier invulling aan te geven.
Er ontstaat discussie over de vraag of het nu wel of niet mogelijk is om als RWS budget vrij te maken voor
pilots. Een paar initiatiefnemers hebben de ervaring dat dit mogelijk is, zolang je uitgaat van het belang van de
klant.

Meerdere van de inhoudelijke initiatieven kijken naar de Alliantie als oplossing (of soms juist bedreiging) voor
het realiseren van hun idee. Het lijkt raadzaam dat de Alliantie (meer op proces gericht) en deze initiatieven
zich zoveel mogelijk parallel ontwikkelen zodat zowel proces als inhoud tot wasdom kunnen komen.

VERKENNEN 3E BIJEENKOMST
Met de aanwezige initiatiefnemers is donderdag 16 november in de middag geprikt als datum voor de 3e
bijeenkomst.
De 3e bijeenkomst is een sessie waarbij het meenemen van anderen – zodat mensen op de hoogte en
aangehaakt zijn – en het eigen initiatief verder brengen centraal staan. Er is te weinig tijd om de conceptopzet goed met elkaar te bespreken. Het kernteam wil de initiatiefnemers nadrukkelijk uitnodigen om na te
denken over wat er vanuit ieders initiatief echt aan bod moet komen om de bijeenkomst van toegevoegde
waarde te laten zijn. Alle initiatiefnemers zullen daarom de concept-opzet ontvangen. Het kernteam neemt
vervolgens die ingrediënten mee in de wijze waarop ze het definitieve programma vormgeven.
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