
Planuitwerkingsfase  
Grote Zeesluis  

Kanaal Gent-Terneuzen 

Marktconsultatie 

Het Project 



Programma 

13.00 uur Informatief gedeelte 

14.00 uur Pauze 

14.30 uur Interactief deel 

16.00 uur Terugkoppeling uit de groepen (plenair) 

16.30 uur Afsluiting 
 

 

 

 



De marktconsultatie 

• Informatieverstrekking over het project 

• Informatieverstrekking over de geplande 
aanbesteding integrale opdracht 
planuitwerkingsfase 

• Consultatie markt: 
• interesse bij de markt voor deze opdracht? 

• is de voorgenomen aanpak optimaal? 

• kan de markt leveren? 

• hoe komen we samen tot optimaal resultaat? 

• hoe kunnen we meerwaarde bereiken? 

 

 

 
 

 

 

 



Marktconsultatie 
 

 

 

 

Een marktconsultatie is een geoorloofd en rechtmatig 
hulpmiddel bij het vaststellen van de uitvraag. Geoorloofd en 
rechtmatig, omdat de Europese regelgeving (Richtlijn 
2004/18/EG) geen specifieke eisen stelt aan de 
marktconsultatie. In feite is een marktconsultatie daarmee 
vormvrij m.u.v. van de overwegingen van de 8e Richtlijn 
2004/18 EG en de 15e overweging van Richtlijn 004/17/EG: 
‘Voordat met de procedure voor het plaatsen van een 
opdracht wordt begonnen, mogen de aanbestedende 
diensten, met gebruikmaking van een ‘technische dialoog’, bij 
het opstellen van het bestek advies vragen of aanvaarden, op 
voorwaarde dat een dergelijk advies niet tot uitschakeling van 
de mededinging leidt.’ 



Het project 

Realisatie van een grote zeesluis in Terneuzen 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



Het project 

• Grote economische belangen voor de 
zeehavens van Gent en Terneuzen + Seine-
Schelde verbinding 

• Ontwikkeling van de Kanaalzone 

• Grotere en meer zee- en binnenvaart schepen 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 





Het project 

• VNSC-project 

• Vlaams-Nederlands projectteam aan OG-zijde 

• Verkenningenfase 

• Besluit Politiek College 19 maart 2012: Start 
planuitwerkingsfase Grote Zeesluis Kanaal 
Gent-Terneuzen 

• Aanbestedende dienst: RWS Dienst Zeeland 

• Scheldeverdragen over grensoverschrijdende 
samenwerking 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



Huidige situatie 
 



Scope van het project 

• Voorbereiding, de aanleg en het 
infrastructureel onderhoud gedurende 30 jaar 

• Realisatie van de sluis binnen bestaande 
sluizencomplex Terneuzen 

 
 

 

 

 



Projectkenmerken 

• Sluisafmetingen: 427 x 55 x 16 m 

• Optimaliseren binnen financiële 
randvoorwaarden voor de realisatiefase (1005 
M€, exclusief BTW p.p. 2008) 

• VNSC-project 

• MIRT-procedure 

• Uitgangspunt realisatie: DBFM 

• Systems Engineering 
 

 

 

 



Projectaanpak 
 

 

 

 

Hoofdproces Activiteitencluster 

Projectmanagement Projectplanning 

Projectuitvoering 

Kwaliteitsmanagement 

Projectbeheersing Financieel beheer 

Risicobeheer 

Scopemanagement 

Planningsmanagement 

Documentbeheer 

Informatie- en rapportage 

Capaciteitsbeheer 

Archiefbeheer 

Facilitair management 

Markt Inkoop planuitwerkingsfase 

Inkoop realisatiefase 

Inkoop overige diensten 

Ontwerp, effecten en techniek Proof of Concept (uitwerking voorkeursvariant) 

Effecten 

Technische deelonderzoeken 

Conditionering Vergunningenbeheer 

Vastlegging T0 situatie 

Kabels en leidingen 

Vastgoed en grondverwerving 

MIRT en bestuurlijke besluiten Procedure keuze 

MIRT-besluitvorming 

Publieksparticipatie en communicatie  Relatiebeheer 

‘Specials’ Bijdragen aan verdrag 

Bijdragen aan subsidieaanvragen 


