Prijsvraag Uitbreiding Hollandse Brug
Vraag- en antwoorddocument
woensdag 1 oktober 2008
Dit document geldt als aanhangsel van het wedstrijdprogramma en heeft dezelfde binding.
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Vraag
Wat wordt bedoeld met de termen “ontwerp” en “ontwerpvoorstel”? Het betreft toch een
ideeënprijsvraag?
Antwoord
Het betreft een ideeënprijsvraag, waarin aan ontwerpers wordt gevraagd om een idee. De term
“ontwerp(voorstel)” is gebruikt in de betekenis van “een visualisatie die een goed inzicht biedt in het
idee”. Een schetsontwerp is ook een ontwerp. Het gaat erom dat de ontwerper zijn idee presenteert
op de wijze die hij het meest geschikt acht om goed inzicht te geven in hetgeen hem voor ogen staat.
Aan de ontwerpers wordt gevraagd hun idee te visualiseren op twee panelen. Het derde paneel is
bedoeld om het idee verder te verduidelijken vanuit specifieke gezichtspunten. Hiertoe zijn 7
afbeeldingen als onderlegger aangeleverd door de uitschrijver. Aan de ontwerpers wordt gevraagd
tenminste 5 van deze afbeeldingen te gebruiken om hun idee, in welke vorm dan ook, visueel te
projecteren.
Vraag
Klopt het dat wij een ontwerpvoorstel moeten maken van de verbreding van de huidige Hollandse
Brug en de landmark, waarbij maximaal 55 miljoen euro beschikbaar is?
Antwoord
De prijsvraag is een ideeënprijsvraag. Er is dus geen sprake van gefixeerde bedragen. De
genoemde bedragen zijn indicatief.
Als investeringsbedrag voor uitbreiding van de Hollandse Brug is voorshands 50 miljoen euro
(inclusief staartkosten, overhead en btw) gereserveerd. Wanneer de ontwerper een geïntegreerd
ontwerp beoogt voor brug en landmark geldt als richtinggevend kader, dat voor de uitvoering van het
idee een bedrag beschikbaar is van circa 10% bovenop de voor de brug gegeven indicatie van 50
miljoen euro. Wanneer het de bedoeling van de ontwerper is om een landmark los van de brug te
realiseren geldt als richtinggevend kader, dat voor de uitvoering van dit idee circa 10% van het
genoemde investeringsbedrag beschikbaar is.
Vraag
De inzendingen worden getoetst op de in de prijsvraag genoemde randvoorwaarden. Alle
randvoorwaarden zijn knock-out criteria met als uitzondering de financiële randvoorwaarde. Vanwaar
deze uitzondering? Betekent dit dat wij een ontwerp mogen vervaardigen die het maximale budget
van 55 miljoen mag overschrijden? Stel dat de drie (of een van de drie) beste ontwerpen het
beschikbare budget overschrijden, kunnen deze dan alsnog toegelaten worden tot de volgende
ronde? Op welke wijze wordt tijdens de toetsing hiermee omgegaan?
Antwoord
De genoemde bedragen zijn indicatief en vormen daarom bij de toetsing geen uitsluitingsgrond. De
beoordelingscommissie weegt de kosten af tegen de kwaliteit. Zie verder antwoord op vraag 2.
Vraag
Wat dient het detailniveau van de SSK-raming te zijn?
Antwoord
De verwijzing naar de SSK kan misverstanden oproepen. De bedoeling is niet dat een gedetailleerde
raming wordt ingediend; zeker geen raming die bijv. inschakeling van een extern kostendeskundige
zou vereisen. Het betreft immers een ideeënprijsvraag. Maar de voorstellen hebben nu eenmaal
financiële en economische consequenties. De uitschrijver behoeft globaal inzicht in de kosten van
uitvoering van het voorgestelde idee. Daarom is gezocht naar een redelijke methode om de
voorstellen op dit punt te kunnen vergelijken. Aan de ontwerpers wordt gevraagd de hoofdindeling
van de SSK als richtlijn voor de begroting aan te houden. Gebruik vooral ook uw gezond verstand.
De mate van detaillering van de projectbegroting is geen uitsluitingsgrond.
Vraag
Stelt de organisatie een basis excelsheet met daarin de SSK methodiek en de op te nemen posten
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en marges en opslagen aan de deelnemers ter beschikking? Alleen dan kunnen m.i. de begrotingen
eenduidig vergeleken worden?
Antwoord
Nee, zie antwoord op vraag 4.
Vraag
Wat wordt bedoeld met kosten van ontwerpvoorstel, a) kosten van uitvoering van het
ontwerpvoorstel? b) kosten van honoraria van het team van ontwerpers van het voorstel?
Antwoord
Het betreft hier de kosten van uitvoering van het ontwerpvoorstel. Zie ook antwoord op vraag 4.
Vraag
Kunnen we de 2 tekeningen van RWS in dwg formaat ontvangen? Het betreft de situatietekening
NHTZ-2007-008 en de voorlopige rijstrookindeling zonder tek.nr.
Antwoord
De uitschrijver gaat na of en welk extra informatiemateriaal ter beschikking kan worden gesteld. Extra
informatie wordt uiterlijk maandag 6 oktober 2008 om 17.00 uur gepubliceerd op deze website.
Vraag
Is er een tekening in dwg formaat beschikbaar van een zijaanzicht en/of lengte doorsnede van de
brug en haar omgeving? (Aan de kant van Almere is het b.v. interessant waar de snelweg dé dijk
over gaat en hoe de hoogtes daar zijn).
Antwoord
Zie antwoord op vraag 7.
Vraag
Is het mogelijk om een doorsnedentekening vanaf het oude land bij Muiderberg over de Hollandse
Brug tot in de Flevopolder toe te voegen aan het reeds verzonden materiaal? Een tekening waarbij
de verschillende hoogtes die het tracé heeft duidelijk op staan voldoet ook.
Antwoord
Zie antwoord op vraag 7.
Vraag
Wat is het huidige lengte alignement van het gebied incl. brug?
Antwoord:
Zie antwoord op vraag 7.
Vraag
Mag de hoofdontwerper ook ingeschreven zijn bij een vergelijkbaar register in een ander Europees
land, zoals de ARB in Engeland?
Antwoord
Ja, dat mag maar de in artikel 2.6 vermelde bepaling dat inzendingen in de Nederlandse taal moeten
worden ingediend blijft van kracht.
Vraag
Graag wens ik met mijn partners deel te nemen aan de prijsvraag Uitbreiding Hollandse Brug. Ik heb
een aannemer en een ingenieurs advies bureau als partner. Zij zullen voor de offerte en constructie
berekeningen zorgen. Mijn vraag is of ik als kunstenaar in mijn naam de aanmelding kan indienen?
Antwoord
De teams zijn vrij in de keuze van de samenstelling van hun team, met dien verstande dat de
hoofdontwerper is geregistreerd bij de Stichting Bureau Architectenregister SBA, dan wel dat het
bureau waar de inzender werkzaam is, is aangesloten bij de ONRI.
Vraag
Ik ben als beeldend kunstenaar niet geregistreerd bij SBA en ook niet aangesloten bij ONRI, wat kan
ik doen?
Antwoord
Geïnteresseerden die niet voldoen aan de eisen voor deelname, kunnen een team vormen met
anderen die daar wel aan voldoen.
Vraag
Ik ben onlangs afgestudeerd als architect en aangemeld als architect binnen het register. Echter heb
ik na contact met het register vernomen dat mijn volledige inschrijving pas 15 oktober gereed zal zijn.
Als jonge architect zou ik graag aan de prijsvraag meedoen. Mijn vraag is of ik mij kan inschrijven
met de notitie het inschrijfnummer op korte termijn na te leveren.
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Antwoord
Bij aanmelding kan vermeld worden dat de registratieprocedure nog niet is afgerond. De inzending
dient wel een geldig registratienummer te bevatten. De inzendtermijn sluit op 31 oktober 2008 om
17.00 uur. Inzendingen die dan niet voldoen aan de inzendingseisen worden gediskwalificeerd.
Vraag
Worden tijdens de tentoonstelling bij elke inzending de namen van de aan de betreffende inzending
gekoppelde partijen vermeld?
Antwoord
Na openbaarmaking van de resultaten van de prijsvraag wordt in alle publiciteit zorgvuldig omgegaan
met naamsvermeldingen. De plannen voor de tentoonstelling zijn nog in ontwikkeling. Nadere
informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.
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