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Voorwoord

Open Oproep Gezinsappartementen

Het gaat goed met Rotterdam. De Rotterdammer is trotser dan ooit tevoren. En
met recht: Rotterdam staat positief in de spotlights met fraaie aanbevelingen van
The New York Times en The Rough Guide als stad die je gezien moet hebben.
Recent noteerde het gezaghebbende Lonely Planet de Maasstad zelfs als
nummer vijf op de toeristische hitlijst voor 2016. Ook de manier waarop de stad
wordt bestuurd en waarop wordt samengewerkt met bewoners, ondernemers en
stadsontwikkelaars bleef niet onopgemerkt, waardoor Rotterdam in 2015 werd
uitgeroepen tot European City of the Year.
Als gevolg van de positieve ontwikkelingen in Rotterdam willen steeds meer
gezinnen zich vestigen in de stad. Ook zien we echter dat er nog (jonge)
gezinnen zijn die er voor kiezen om de stad te verlaten, omdat zij geen
geschikte woonruimte in Rotterdam kunnen vinden. Dit is jammer. Gezinnen
maken gebruik van veel voorzieningen en oefenen daardoor een belangrijke
invloed uit op de stedelijke economie. Bovendien zorgen gezinnen voor hechte
sociale netwerken, een verrijking voor Rotterdam.
De woonwensen van gezinnen zijn in de afgelopen jaren veranderd. Gezinnen
die in de stad willen wonen zoeken niet zozeer naar oneindig veel ruimte, maar
vooral naar flexibiliteit. In aanvulling op de gezinnen die een grondgebonden
gezinswoning zoeken, is er een groep (jonge) gezinnen in Rotterdam die zoekt
naar een flexibel in te richten appartement, al dan niet met collectieve ruimten,
in de nabijheid van stedelijke voorzieningen: het gezinsappartement.
Om aan de vraag van deze gezinnen te voldoen, lanceert Rotterdam de Open
Oproep Gezinsappartementen. Wij nodigen architecten, bouwbedrijven en
projectontwikkelaars, maar ook (groepen van) particulieren uit om met ideeën
en plannen te komen voor appartementen voor gezinnen. De winnaar krijgt
de kans om het plan te realiseren op een centraal gelegen Rotterdamse
woningbouwlocatie: zicht op skyline en de Maas met in de omgeving een mix
van hoogbouw, grondgebonden woningen en stedelijke voorzieningen.
We kijken uit naar uw ideeën en plannen en laten ons graag inspireren en
verrassen.
Ronald Schneider
Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie
Gemeente Rotterdam
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Vooraf

Context

Steeds meer gezinnen wonen en willen blijven wonen in de stad. Dat is een
trendbreuk met vroeger, toen het voor (middenklasse) gezinnen duidelijk was:
als je het je kon veroorloven, dan trok je de stad uit. Echter steeds meer mensen
met kinderen uit de middenklasse kiezen bewust voor de stad en zoeken het
stedelijke milieu op. Vaak gaat het hier om hoger opgeleide ouders, merendeels
tweeverdieners die in de (ring van) stadswijken rond de binnenstad willen
wonen. Deze gezinnen zoeken “stedelijkheid in de luwte”. Dit rustige stedelijke
woonmilieu, zoals de stad Rotterdam het definieert, biedt rust voor de eigen
voordeur én reuring om de hoek.
Die reuring betreft stedelijke voorzieningen: de stadsstraten met hun enorme
diversiteit aan winkels en horeca, het culturele aanbod en de in de huidige
netwerksamenleving zo belangrijke stedelijke ontmoetingsplekken, als parken,
pleinen, koffiebars op de hoek en tijdelijkheid (pop-up, stadslandbouw, etc.).
Er is een breed gedeeld gevoel dat gezinnen goed zijn voor de stad. Ze
vormen het draagvlak voor voorzieningen en zijn ook een belangrijke schakel
in netwerken in de stad. Bovendien dragen ze bij aan het imago van en de
sfeer in de stad. Steden hebben dan ook specifiek beleid om deze ontwikkeling
te ondersteunen. De gemeente Rotterdam had reeds een programma
Kindvriendelijk, werkt al jaren aan meer groen in de stad en heeft recent het
programma Kansrijke wijken vastgesteld. Met het programma Kansrijke Wijken,
dat het doel heeft om meer gezinnen aan de stad te binden, zet de gemeente in
op meer grote woningen, meer excellente scholen en meer groen en speelruimte
in een aantal wijken rondom het centrum.
Rotterdam ziet een forse vraag naar grotere en flexibel in te richten woningen
in de wijken rond het stadscentrum. Projecten met dergelijke woningtypen
kunnen rekenen op veel belangstelling van (startende) gezinnen. Er is bij de
reeds in de stad wonende (startende) gezinnen dus een verhuiswens. Men
is op zoek naar een huis dat beter bij hun wensen past, qua woonoppervlak,
indeling en woonomgeving. Gezinnen vragen meer (woon)ruimte. In een
regulier stadsappartement wonen met één kind is nog te doen; als er een
tweede komt kijkt het gezin toch vaak verder - met name naar (grondgebonden)
gezinswoningen. Daarom stimuleert de gemeente kleine projectontwikkelingen,
kluswoningen, meer ruimte voor zelfbouw en samenvoeging van kleine
woningen.
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Hoewel er een grote doelgroep is voor grondgebonden gezinswoningen in
de stad, is er ook een groep (jonge) gezinnen die niet alleen zoekt naar veel
ruimte, maar vooral naar flexibiliteit. Een groep die niet alleen zoekt naar privé
voorzieningen zoals een eigen tuin, maar ook naar collectieve ruimtes, zowel
binnen als buiten. Deze gezinnen zoeken niet (alleen) naar grondgebonden
woningen, maar ook naar goed ontworpen appartementen.
Appartementen voor gezinnen zijn goed voor de stad en voor de stadswijken.
Toevoeging van teveel (nieuwe) grondgebonden woningen verandert het
karakter en de sfeer van de stadwijken. Dit zorgt voor verdunning (door
samenvoeging, sloop/nieuwbouw, etc.) en kan een negatieve invloed hebben
op de zo hoog gewaardeerde stedelijke voorzieningen, dé reden om zich in de
stad te vestigen. Deze voorzieningen hebben voldoende draagvlak en stedelijke
dichtheid nodig om te kunnen functioneren/overleven.
Om gezinnen een goede woning in de stad te bieden én voldoende draagvlak
voor de stedelijke voorzieningen te houden, is dus naast de grondgebonden
gezinswoning een nieuwe typologie nodig: de gestapelde gezinswoning ofwel
het gezinsappartement.
Tijd om de innovatie op zijn Rotterdams te realiseren: geen woorden maar
daden oftewel niet alleen studies en concepten als resultaat, maar een
prijsvraag met als prijs de kans om het plan daadwerkelijk te realiseren op een
aantrekkelijke en centraal gelegen locatie in Rotterdam.

Doel

Voor de prijsvraag zijn meerdere doelen geformuleerd:
●● onderzoeken van een nieuwe woontypologie: gezinsappartementen;
●● het daadwerkelijk realiseren van deze nieuwe woontypologie in Rotterdam;
●● het promoten van Rotterdam als Woonstad.

Procedure

Deze prijsvraag wordt uitgeschreven onder de naam Open Oproep
Gezinsappartementen.
De procedure betreft een Open Oproep op basis van visie. Dit is een openbare
prijsvraag in twee rondes. Deze opzet dient om enerzijds alle geïnteresseerden
in staat te stellen deel te nemen aan de prijsvraag en anderzijds om de
deelnamekosten beperkt te houden.
De deelnamevoorwaarden zijn bewust zo bescheiden mogelijk gehouden.
De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag, waarin de
deelnemers wordt gevraagd een beknopte visie op de te ontwikkelen nieuwe
woontypologie van het gezinsappartement in te zenden. Uit de inzendingen
selecteert een onafhankelijke vakjury minimaal drie en maximaal vijf
inzendingen. De geselecteerde deelnemers worden uitgenodigd voor de tweede
ronde, waarin gevraagd wordt hun visie nader uit te werken tot een business
case met ontwerp voor de gereserveerde kavel.
De deelnemer van de best beoordeelde inzending in de tweede ronde wint
een exclusieve grondreserveringsovereenkomst om zijn winnend concept
daadwerkelijk te realiseren.
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Reglement

Het bepaalde in dit reglement is bindend voor alle partijen: de uitschrijver, de
deelnemers en de beoordelaars. De bijlagen maken deel uit van het reglement
en hebben dezelfde binding.

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bevat informatie over de uitschrijver(s) van deze prijsvraag, de
betrokken partner(s), de contactpersoon voor deze prijsvraag en informatie over
indiening van de inzendingen.
Hoofdstuk 2 bevat informatie over de opgave.
Hoofdstuk 3 beschrijft de eerste ronde van de prijsvraag.
Hoofdstuk 4 beschrijft de tweede ronde van de prijsvraag.
Hoofdstuk 5 beschrijft de vervolgopdracht.
Hoofdstuk 6 beschrijft de administratieve bepalingen die van toepassing zijn op
deze prijsvraag.
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1. Uitschrijver
1.1. Uitschrijver van de prijsvraag
Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam.

1.2. Contactgegevens
Voor de uitvoering van de prijsvraag heeft de uitschrijver Architectuur Lokaal
ingeschakeld.
Informatie over deze prijsvraag kan uitsluitend worden ingewonnen via
Margot de Jager, Architectuur Lokaal, margot.dejager@arch-lokaal.nl,
tel. 020 530 40 00.

1.3. Indiening inzending
De prijsvraag wordt uitgeschreven via de website van de uitschrijver:
http://www.rotterdam.nl/openoproep
De prijsvraag verloopt via de webpagina van de prijsvraag:
www.arch-lokaal.nl/open-oproep-gezinsappartementen
Alle stukken worden digitaal ingediend via deze webpagina.
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2. De opgave
2.1. Kern van de opgave
De gemeente Rotterdam zoekt een voorstel om tot een nieuwe woontypologie
voor gezinsappartementen te komen. Geen abstracte studie, maar een voorstel
dat daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.
Waarom wonen gezinnen niet graag in een appartement? Of, scherper gesteld:
waarom wonen ze met name in Nederland niet graag in een appartement?
En hoe veranderen we dat? Waar moeten de woningplattegrond, de
gemeenschappelijke verkeersruimte, het appartementengebouw, het complex
en de woonomgeving aan voldoen zodat een gezin wel voor een appartement
kiest? Is er bij gezinnen een vraag naar collectieve en kindvriendelijke
voorzieningen? Zowel binnen als buiten?
Het begint dus met de vraag waarom. Zijn de Nederlandse appartementen te
klein en/of te inflexibel voor gezinnen? Sluit de Nederlandse woningplattegrond
niet aan bij de wensen van een gezin? Gaat het om het gebrek aan buitenruimte,
aan speelruimte nabij de woning? Enzovoort.

2.2. Algemene gegevens
●● Aard van de opgave
Ontwikkelconcept voor een complex van gezinsappartementen.
●● Beoogde gebruikers
Het complex kan zowel door marktpartijen als door (een collectief van)
particulieren ontwikkeld worden. Het complex is ontworpen op de behoeften/
wensen van gezinnen met kinderen. De identiteit van deze gebruikers hoeft nog
niet bekend te zijn.
●● Indicatieve omvang
De kavel van het te ontwikkelen complex is ca. 600 m2. Het complex bestaat uit
zes tot tien lagen.
●● Locatie en context
De uitschrijver wijst voor de tweede ronde een specifieke projectlocatie in
Rotterdam aan. Voor deze locatie zal een kavelpaspoort (zie onder 2.4)
opgesteld worden.
●● Financiën
In de eerste ronde wordt uitgaan van een marktconforme grondprijs; in tweede
ronde is de grondprijs zoals genoemd in het kavelpaspoort richtinggevend.
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2.3. Aandachtspunten

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

De uitschrijver heeft de volgende aandachtspunten geformuleerd voor de
opgave:
Innovatie en creativiteit
Welke innovatieve en creatieve oplossingen kunnen bedacht worden om de
gezochte nieuwe woontypologie op de kaart zetten?
Organisatie en betrokkenheid
Hoe moet het project georganiseerd worden? Hoe worden potentiële kopers
geworven en welke mate van invloed hebben zij in het (ontwikkel)proces?
Kindvriendelijkheid
Hoe kan het appartement en het appartementencomplex geschikt en
aantrekkelijk gemaakt worden voor gezinnen met kinderen? Welke
voorzieningen worden getroffen om dit te bewerkstelligen?
Collectiviteit
Welke mate van collectiviteit heeft het project? Hoe organiseren de gebruikers
zich en welke gemeenschappelijke voorzieningen biedt het project?
Techniek
Hoe wordt (maximale) flexibiliteit in relatie tot een solide bouwconstructie
gerealiseerd?
Haalbaarheid
Hoe kan het project in financieel-economische zin levensvatbaar gemaakt
worden, met het oog op onder andere, doch niet uitputtend, de benodigde (voor)
financiering, de kostenbeheersing en het inkomen van de beoogde doelgroep?
Architectonische uitstraling
Hoe kan het project op geslaagde wijze ingepast worden in een binnenstedelijke
context? Wat is de mogelijke verschijningsvorm?
Duurzaamheid
Welke voorzieningen (gemeenschappelijk of per eenheid) zijn mogelijk om het
complex een duurzame invulling te geven?
Parkeren
Welke parkeeroplossing is mogelijk op eigen terrein?

2.4. Randvoorwaarden
Eerste ronde
Om de deelnemers zoveel mogelijk ruimte te bieden om tot creatieve
voorstellen te komen heeft de uitschrijver besloten de randvoorwaarden
voor de inzendingen in de eerste ronde tot een minimum te beperken. De
randvoorwaarden zijn:
●● Het complex bestaat uit zes tot tien lagen;
●● Parkeeroplossing (deels) op eigen terrein.
Tweede ronde
De uitgewerkte business case met ontwerp in de tweede ronde moet voldoen
aan de voorwaarden van het kavelpaspoort. Een kavelpaspoort bevat de
programmatische, ruimtelijke en financiële kaders.
Het kavelpaspoort wordt verstrekt aan de deelnemers aan de tweede ronde.
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3. Deelname
3.1. Uitsluitingsgronden
Deelname
De gemeente Rotterdam wil met een prijsvraag de markt in de breedste zin van
het woord uitdagen de nieuwe woontypologie van gezinsappartementen vorm te
geven. Deze markt bestaat uit onder meer (ontwikkelende) architecten, bouwers,
ontwikkelaars, (groepen) van particulieren etc.
Deelname als multidisciplinair team wordt nadrukkelijk aanbevolen. Daarbij geldt
de voorwaarde dat wordt aangegeven wie de hoofdverantwoordelijke is. Een
deelnemend team mag slechts eenmaal een inzending doen.
Voorkennis en belangenverstrengeling
Degenen die de inzendingen beoordelen, alsmede hun bureaus of bedrijven,
zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor degenen die op enigerlei wijze
betrokken geweest zijn bij de voorbereiding en/of organisatie van de prijsvraag.
Registratie
Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk door registratie vooraf en
door het uploaden van de inzending (zie onder 4.1).

3.2. Financiële en economische draagkracht
Voldoende investeringskracht
Deze prijsvraag is gericht op uitvoering van het winnende gezinsappartementencomplex.
De eerste prijs is een exclusieve grondreserveringsovereenkomst.
Deelname aan deze prijsvraag impliceert dat de deelnemer(s) over voldoende
financiële middelen beschikt of kan beschikken om de beoogde ontwikkeling
van het winnende gezinsappartementencomplex conform de voorwaarden in dit
reglement te realiseren (zie onder 6.7).
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4. Indienen stukken
4.1. Eerste ronde
Anonimiteit
De eerste ronde verloopt anoniem. Dat geldt voor alle stukken die worden
ingezonden. Op deze stukken mag niets staan vermeld waaruit de
oorsprong van de inzending kan worden afgeleid. Dit geldt dus ook voor de
bestandsnamen en metadata zoals de auteur van de stukken.
Registratie en contactpersoon van de deelnemers
De prijsvraag verloopt volledig digitaal via de webpagina van de prijsvraag.
Deelnemers moeten zich via een door henzelf aan te wijzen contactpersoon
registreren om deel te kunnen nemen. De contactpersoon, niet zijnde de
inzender en (in geval vanuit een onderneming wordt ingezonden) niet werkzaam
de onderneming van de inzender, dient ertoe om zo nodig in contact te kunnen
treden met de inzender, zonder dat de anonimiteit wordt doorbroken. De
gegevens van de contactpersoon zijn niet herleidbaar naar de inzender. De
deelnemer is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de contactpersoon.
DE REGISTRATIETERMIJN VOOR DEELNAME AAN DE PRIJSVRAAG
SLUIT OP vrijdag 5 februari 2016
De contactpersoon ontvangt een automatische bevestiging van de registratie.
Neem contact op met margot.dejager@arch-lokaal.nl wanneer deze niet binnen
3 werkdagen is ontvangen. Alleen zo kan worden gecontroleerd of de registratie
is binnengekomen.
Inzendingen
Inzendingen bestaan uitsluitend uit stukken die via de website geüpload worden.
Inzendingen moeten van een motto worden voorzien, waarbij de anonimiteit
wordt gewaarborgd.
DE INZENDTERMIJN VOOR DE EERSTE RONDE VAN DE PRIJSVRAAG
SLUIT OP vrijdag 12 februari 2016
De contactpersoon ontvangt een automatische bevestiging van ontvangst
van de inzending. Neem contact op met margot.dejager@arch-lokaal.nl
wanneer deze niet binnen 3 werkdagen is ontvangen. Alleen zo kan worden
gecontroleerd of de inzending is binnengekomen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele schade die is ontstaan
vanwege onvindbare of onleesbare inzendingen.

13 Open Oproep Gezinsappartementen

Een inzending bestaat uit:
een visie
De visie bestaat uit maximaal 2 pagina’s A4 tekst (minimaal corps 10, pdf)
plus maximaal 1 pagina A3 (pdf) met relevante referentiebeelden. Tekst- en
beeldbestanden worden separaat geüpload.
●● tekst:
In de tekst geven de inzenders hun visie op een complex van
gezinsappartementen in relatie tot de opgave en de daarbij gestelde
aandachtspunten en randvoorwaarden.
De tekstdocumenten bevatten geen ontwerpen. De uitschrijver wil voorkomen
dat deelnemers in de eerste ronde ontwerpwerkzaamheden verrichten zonder
vergoeding. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om gedetailleerde tekeningen
op schaal, zelfgemaakte renderings, technische detailschetsen e.d. worden
opgenomen in de tekst. Dergelijke beelden beschouwt de uitschrijver als
ongevraagde ontwerpen.
Er kunnen schematische weergaven, die het concept verduidelijken, in de
tekst worden opgenomen, met dien verstande dat de indieners hierbij uiterste
terughoudendheid betrachten.
●● beeld:
De referentiebeelden dienen om de schriftelijke visie te ondersteunen; ze geven
aan in welke richting de ontwerpoplossing wordt gedacht. De referentiebeelden
worden aangeleverd in zowel hoge resolutie (300 dpi) als lage resolutie (72 dpi,
max. 5 mb).
Er wordt in de eerste ronde nadrukkelijk niet gevraagd om een uitgewerkt
ontwerp(schets). Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om gedetailleerde
tekeningen op schaal, zelfgemaakte renderings, technische detailschetsen
e.d. worden aangeleverd als referentiebeeld. Dergelijke beelden beschouwt de
uitschrijver als ongevraagde ontwerpen.

1.

2.

een verklaring van eigendom van de visie
Deze verklaring bevat de gegevens van alle betrokkenen bij het team
en een verklaring dat de inzending het geestelijk eigendom is van de
hoofdverantwoordelijke inzender.
Voor het inzenden van deze verklaring moet het format gebruikt worden dat kan
worden gedownload van de webpagina van de prijsvraag.
De verklaringen worden niet geopend gedurende het beoordelingsproces in de
eerste ronde om de anonimiteit niet te doorbreken.
Inzending na de nota van inlichtingen
De uitschrijver roept deelnemers op te wachten met het doen van een inzending
tot na de publicatie van de nota van inlichtingen (zie onder 6.2). De nota van
inlichtingen kan toelichtingen op en aanpassingen van dit reglement bevatten.
Het bepaalde in de nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in dit reglement.
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Overige inzendingsvoorwaarden
Alleen volledige inzendingen die tijdig zijn ingediend worden in behandeling
genomen.
De inzending bevat geen voorbehouden en is in de Nederlandse taal gesteld.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele schade die is ontstaan
vanwege onleesbare of onvindbare inzendingen.
Materiaal dat niet is gevraagd wordt niet in de beoordeling betrokken.

4.2. Tweede ronde
Anonimiteit
De tweede ronde verloopt niet anoniem. Uitnodiging voor de tweede ronde
geschiedt op naam.
Inzendingen
De inzendingen betreffen een uitwerking van de visie die in de eerste ronde is
ingezonden. Het is niet toegestaan om een inzending in te dienen die op een
nieuwe visie is gebaseerd.
Inzendingen bestaan uitsluitend uit stukken die digitaal worden ingezonden via
de webpagina van de prijsvraag. Alle stukken moeten voorzien zijn van het in de
eerste ronde gekozen motto.
DE INZENDTERMIJN VOOR DE TWEEDE RONDE SLUIT OP
vrijdag 26 augustus 2016
De deelnemer ontvangt een automatische bevestiging van ontvangst van de
inzending. Neem contact op met margot.dejager@arch-lokaal.nl wanneer deze
niet binnen 3 werkdagen is ontvangen. Alleen zo kan worden gecontroleerd of
de inzending is binnengekomen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele schade die is ontstaan
vanwege onvindbare of onleesbare inzendingen.

1.

2.

Een inzending bestaat uit:
een business case
Een uitwerking van de visie uit de eerste ronde tot een business case waarin
aandacht geschonken wordt aan een plan van aanpak, de organisatie van het
project, werving van kopers/bewoners, invloed en betrokkenheid van kopers en
bewoners, en een toelichting op de financieel-economische onderbouwing.
De businesscase bestaat uit maximaal 8 pagina’s A4 in pdf-formaat, waarvan 2
pagina’s zijn gereserveerd voor de financiële onderbouwing.
een bouwkundig structuurontwerp STB2014
Een uitwerking van de visie uit de eerste ronde in een ruimtelijk ontwerp dat de
architectonische vormgeving, de constructieve samenhang, installaties en de
stedenbouwkundige inpassing van het gestapelde gezinsappartementencomplex
inzichtelijk maakt. Dit bestand van maximaal 4 pagina’s A3 dient in hoge
resolutie (300 dpi) in pdf te worden aangeleverd. Afdrukken op A0 dienen
mogelijk te zijn. De af te drukken ontwerpen dienen goed leesbaar te zijn.
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Inzending na de nota van inlichtingen
De uitschrijver roept deelnemers op te wachten met het doen van een inzending
tot na de publicatie van de nota van inlichtingen (zie onder 6.2). De nota van
inlichtingen kan toelichtingen en aanpassingen van dit reglement bevatten. Het
bepaalde in de nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in dit reglement.
Overige inzendingsvoorwaarden
Alleen volledige inzendingen die tijdig zijn ingediend worden in behandeling
genomen.
De inzending bevat geen voorbehouden en zijn in de Nederlandse taal gesteld.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele schade die is ontstaan
vanwege onleesbare of onvindbare inzendingen. Materiaal dat niet is gevraagd
wordt niet in de beoordeling betrokken.
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5. Beoordeling
5.1. Eerste ronde
Toetsing
Eerst toetst de technische commissie of de inzendingen correct en tijdig
ingediend zijn. Inzendingen die niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan de
gestelde voorwaarden worden in beginsel ongeldig verklaard en uitgesloten van
verdere deelname. Het besluit hiertoe wordt genomen door de uitschrijver, op
advies van de jury.
Alle geldige inzendingen worden toegelaten tot de inhoudelijke beoordeling door
de jury. De technische commissie kan tevens adviseren over de wijze waarop de
inzendingen reageren op de opgave.

●●
●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●

●●

●●

Technische commissie
De technische commissie is als volgt samengesteld:
Miriam van Lierop	hoofd Ruimte&Wonen Gemeente Rotterdam,
voorzitter (zonder stemrecht)
Maurice Boumans
stedenbouwkundige Gemeente Rotterdam
Evelyn Galsdorf
architect 030Architecten
Marie-Jozé van Marrewijk	planeconoom & lid Team Zelfbouw
Gemeente Rotterdam
Ronald van Raaij
rayondirecteur Rabobank Rotterdam
Secretaris van de technische commissie is Cilly Jansen, Architectuur Lokaal
(zonder stemrecht).
Beoordelingscriteria en systematiek beoordeling
Bij de beoordeling worden de volgende beoordelingscriteria gehanteerd:
Innovatie en creativiteit: de mate waarin in de visie een innovatieve en creatieve
invulling geeft aan de nieuwe typologie van gezinsappartement;
Kindvriendelijkheid: de mate waarin de visie een kindvriendelijke invulling geeft
aan de nieuwe typologie van gezinsappartement;
Betrokkenheid en collectiviteit: de mate waarin de visie ruimte biedt voor invloed
van en gemeenschapszin onder de kopers/gebruikers, tijdens het ontwikkel- en
bouwproces en gedurende de beheerfase;
Ruimtelijke vormgeving: de mate waarin de visie getuigt van een aantrekkelijke
architectonische vormgeving (interieur en exterieur) en een zorgvuldige
stedenbouwkundige inpassing;
Haalbaarheid: de mate waarin de visie overtuigt met betrekking tot de
haalbaarheid in brede zin (organisatorisch, economisch, financieel en technisch).
De volgorde van de criteria is willekeurig; er wordt gewerkt met een integrale
totaalbeoordeling.
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Jury
De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury.
De jury beoordeelt de wijze waarop de inzendingen ingaan op de opgave en de
daarbij geformuleerde aandachtspunten, gelet op de beoordelingscriteria.
De jury selecteert in de eerste ronde op basis van anonieme beoordeling
minimaal drie en maximaal vijf deelnemers voor de tweede ronde. Na deze
beoordeling worden de namen van de geselecteerde kandidaten bekend
gemaakt.
De jury is als volgt samengesteld:
●● Hans van Rossum	hoofd Gebiedsontwikkeling Gemeente Rotterdam,
voorzitter (zonder stemrecht)
●● Bart van Breukelen directeur Synchroon
●● Jeroen Geurst		
architect Geurst & Schulze Architecten
●● Jos Lichtenberg
hoogleraar productontwikkeling TU Eindhoven
●● Lia Karsten		universitair hoofddocent Urban Geographies Universiteit
van Amsterdam
Secretaris van de jury is Cilly Jansen, Architectuur Lokaal (zonder stemrecht).
Contact
Het is niet toegestaan om contact te zoeken met de jury en haar adviseurs met
betrekking tot deze prijsvraag. Ieder contact of poging tot contact zal in beginsel
tot uitsluiting leiden.
Uitslag
De jury heeft de bevoegdheid de eigen verklaringen na de beoordeling te
openen en de namen van de inzenders bekend te maken. De uitschrijver
committeert zich aan de juryuitspraak en nodigt de geselecteerde deelnemers
uit voor de tweede ronde. De overige deelnemers worden op de hoogte gesteld
van het feit dat zij niet uitgenodigd worden voor de tweede ronde.
De jury kan aanbevelingen formuleren voor de uitwerking van de inzendingen
die zij selecteert voor deelname aan de tweede ronde.
De jury brengt verslag uit van haar beoordeling in het juryrapport. Het
juryrapport wordt gepubliceerd bij de bekendmaking van de resultaten van de
prijsvraag, dus na de beoordeling in de tweede ronde, en door de uitschrijver
openbaar gemaakt op de onder 6.1 genoemde datum.

5.2. Tweede ronde
Toetsing
Eerst wordt getoetst of de inzendingen correct en tijdig ingediend zijn.
Vervolgens toetst de technische commissie of de inzendingen voldoen aan
de gestelde voorwaarden. Zij brengt tevens advies uit over de wijze waarop
de inzendingen reageren op de opgave zoals beschreven in hoofdstuk 2. De
technische commissie rapporteert haar bevindingen aan de jury.
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Inzendingen die niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan de gestelde
voorwaarden worden in beginsel ongeldig verklaard en uitgesloten van verdere
beoordeling. Het besluit hiertoe wordt genomen door de uitschrijver, op advies
van de jury. Alle geldige inzendingen worden toegelaten tot de inhoudelijke
beoordeling door de jury.
Technische commissie
De technische commissie heeft dezelfde samenstelling als in de eerste ronde,
met dien verstande dat de uitschrijver specifieke expertise kan toevoegen indien
de inzendingen daartoe aanleiding geven.
Beoordelingscriteria en systematiek beoordeling
De jury hanteert dezelfde beoordelingscriteria en -systematiek als in de eerste
ronde.
Jury
De jury heeft dezelfde samenstelling als in de eerste ronde.
Contact
Ook in de tweede ronde is het niet toegestaan om contact te zoeken met de jury
en haar adviseurs met betrekking tot deze prijsvraag. Ieder contact of poging tot
contact zal in beginsel tot uitsluiting leiden.
Uitslag
De jury brengt verslag uit van haar beoordeling in het juryrapport. Het
juryrapport bevat een algemene interpretatie van de gehanteerde
beoordelingscriteria en het verloop van de beoordeling. Het juryrapport wordt
gepubliceerd bij de bekendmaking van de resultaten van de prijsvraag en door
de uitschrijver openbaar gemaakt op de onder 6.1 genoemde datum.

19 Open Oproep Gezinsappartementen

6. Administratieve bepalingen
6.1. Planning
De onderstaande planning is indicatief. De uitschrijver behoudt zich het recht
voor om binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid de planning tussentijds
aan te passen indien (onvoorziene) omstandigheden daartoe aanleiding geven.

1e ronde
Wk 44
Wk 45
Wk 46
Wk 47
Wk 47
Wk 5
Wk 6
Wk 7
Wk 8
Wk 10
Wk 10

30-10-2015
13-11-2015
17-11-2015
23-11-2015
26-11-2015
05-02-2016
12-02-2016
17-02-2016
25-02-2016
09-03-2016
09-03-2016

Uitschrijfdatum prijsvraag
Sluiting aanmelding deelname informatiebijeenkomst
Informatiebijeenkomst op locatie
Sluiting vragenronde
Publicatie nota van inlichtingen
Sluiting registratie deelname
Sluiting inzendtermijn
Toetsing
Beoordeling
Bekendmaking resultaat 1e ronde
Uitnodiging deelnemers 2e ronde

2e ronde
Wk 12
Wk 13
Wk 34
Wk 35
Wk 36
Wk 40

25-03-2016
01-04-2016
26-08-2016
31-08 2016
07-09-2016
06-10-2016

Sluiting vragenronde
Publicatie nota van inlichtingen
Sluiting inzendtermijn
Toetsing
Beoordeling
Bekendmaking resultaat prijsvraag
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6.2. Communicatie met de uitschrijver
Informatiebijeenkomst
Op 17 november 2015 van 15:30 - 17:00 uur organiseert de uitschrijver een
informatiebijeenkomst in gebouw De Rotterdam, Wilhelminakade 177,
3072 AP Rotterdam waar geïnteresseerden in deelname nader geïnformeerd
worden over de opgave en het verloop van de prijsvraag. Wie wil deelnemen
aan deze informatiebijeenkomst moet zich daartoe aanmelden. Het verslag van
de bijeenkomst wordt gepubliceerd op de webpagina van de prijsvraag.
AANMELDING VOOR DE INFORMATIEBIJEENKOMST SLUIT OP
vrijdag 13 november 2015
Vragen
De uitschrijver stelt deelnemers in staat opmerkingen en vragen te stellen
over de prijsvraag. Deelnemers kunnen zich uitsluitend richten tot de onder
1.3 genoemde contactpersoon. Het is niet toegestaan om zich tot andere
medewerkers van de uitschrijver of Architectuur Lokaal te wenden. Overtreding
van deze voorwaarde kan tot uitsluiting leiden.
Vragen dienen bij voorkeur voor de uiterste datum voor het stellen van vragen
voor de nota van inlichtingen gesteld te worden. De voor dit tijdstip ontvangen
vragen zullen geanonimiseerd gebundeld worden en beantwoord worden
in de nota van inlichtingen, die via de webpagina van de prijsvraag wordt
gepubliceerd. De desbetreffende data staan vermeld onder 6.1 in dit reglement.
De uitschrijver kan, indien vragen hiertoe aanleiding geven, besluiten extra
nota’s van inlichtingen te publiceren.
De uitschrijver roept deelnemers op geconstateerde onduidelijkheden zo
spoedig mogelijk door te geven, zodat zij tijdig in staat gesteld wordt de
prijsvraag aan te passen. Het tijdig stellen van vragen en zich op de hoogte
stellen van de gepubliceerde nota’s van inlichtingen behoren tot de eigen
verantwoordelijkheid van de deelnemers.

6.3. Vergoedingen
Er is geen vergoeding beschikbaar voor deelname aan de eerste ronde.
In de tweede ronde stelt de uitschrijver een vergoeding van € 5.000 excl. btw
ter beschikking aan de deelnemers die niet als winnaar worden aangewezen,
mits er een geldige inzending gedaan wordt. De winnaar ‘wint’ in principe een
grondreserveringsovereenkomst voor de kavel.
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6.4. Vervolg op de prijsvraag
Onderhandeling
De uitschrijver heeft de intentie om een exclusieve grondreserveringsovereenkomst te sluiten met de winnaar van deze prijsvraag om diens winnende
typologie van gezinsappartement te (laten) realiseren op een centraal gelegen
Rotterdamse woningbouwlocatie: zicht op skyline en de Maas met in de
omgeving een mix van hoogbouw, grondgebonden woningen en stedelijke
voorzieningen.
Zij zal daartoe in vervolg op de prijsvraag in onderhandeling met de winnaar
treden om de nadere voorwaarden voor de overeenkomst te bespreken (zie 6.7).
Indien geen overeenstemming bereikt wordt, behoudt de uitschrijver zich het
recht voor om het overleg voort te zetten met de runner up van de prijsvraag om
tot realisatie van diens inzending te komen.
Indien de uitschrijver afziet van een grondreserveringsovereenkomst, komt
de winnaar alsnog in aanmerking voor de in 6.3 genoemde vergoeding, tenzij
het niet tot stand komen of opzeggen van deze overeenkomst gelegen is in
verwijtbaar gedrag van de winnaar. Indien de uitschrijver in tweede aanleg een
grondreserveringsovereenkomst sluit met de runner up, komt diens aanspraak
op de in 6.3 genoemde vergoeding te vervallen.
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6.5. Rechtsbescherming
Toepasselijk recht
Op deze prijsvraag is het Nederlands recht van toepassing.
Forumkeuze
Eventuele geschillen naar aanleiding van deze prijsvraag worden beslecht door
de Nederlandse rechter. Deelnemers moeten hiertoe binnen een termijn van
20 dagen gerekend vanaf de datum van bekendmaking van de uitslag van de
prijsvraag hun kort geding aanhangig maken bij de rechtbank Rotterdam.

6.6. Communicatie resultaten prijsvraag
De uitschrijver verkrijgt het fysieke eigendom van de inzendingen. De gemeente
is gerechtigd inzendingen te gebruiken voor publicitaire doeleinden rondom de
prijsvraag zonder dat daar goedkeuring of vergoeding voor nodig is. Daarbij kan
gedacht worden aan een tentoonstelling of een publicatie van de inzendingen.
De deelnemers verplichten zich hun medewerking te verlenen aan dergelijke
publiciteit. Voor andere (publicitaire) doeleinden is toestemming van de
betreffende deelnemers vereist.

6.7. Voorwaarden
Voorwaarden voor grondreserveringsovereenkomst
De grondreserveringsovereenkomst wordt opgesteld conform het Rotterdamse
grondprijsbeleid. Het doel van deze overeenkomst is gezamenlijk tot een
bouwplan en omgevingsvergunning te komen. De gemeente houdt de kavel
gedurende maximaal twaalf maanden exclusief aan voor de winnaar. De
winnaar verplicht zich een reserveringsvergoeding conform het gemeentelijk
uitgiftebeleid te betalen aan de gemeente en binnen twaalf maanden een
bouwplan in te dienen. De gemeente begeleidt het bouwplan binnen haar
publiekrechtelijke bevoegdheden, bewaakt de voortgang van het bouwplan en
stelt de kavel bouwrijp ter beschikking.
Wanneer de beoogde ontwikkeling doorgang vindt wordt de
reserveringsvergoeding in mindering gebracht op de grondprijs. Wanneer
de ontwikkeling door toedoen van de winnaar niet doorgaat, zal de
reserveringsvergoeding niet gerestitueerd worden.
Nadere informatie over de grondreserveringsovereenkomst zal aan de
geselecteerde deelnemers in de tweede ronde worden verstrekt.
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Voorwaarden met betrekking tot de procedure
De uitschrijver behoudt zich het recht voor te allen tijde de prijsvraag geheel of
gedeeltelijk te staken of op te schorten, zonder dat daartoe een verplichting tot
kostenvergoeding aan de deelnemers ontstaat.
Middels aanmelding voor of deelname aan deze prijsvraag verklaren
de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met het bepaalde in de
prijsvraagdocumentatie (reglement, nota’s van inlichtingen, kavelpaspoort,
et cetera).
Deelnemers verplichten zich geconstateerde onduidelijkheden,
tegenstrijdigheden en onregelmatigheden in de verstrekte documenten zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het verstrijken van de uiterste datum
van aanmelding dan wel inzending, te melden aan de aan de officiële
contactpersoon van de uitschrijver. Doet een deelnemer dit niet, dan betekent dit
dat hij of zij in beginsel het recht verwerkt heeft om bezwaar te maken tegen de
geconstateerde gebreken in deze documenten.
De uitschrijver behoudt zich het recht voor om deelnemers in staat te stellen
kleine gebreken in hun aanmelding of inzending te repareren binnen een termijn
van twee werkdagen nadat de uitschrijver een daartoe strekkend verzoek
gedaan heeft, mits de gelijkheid van de deelnemers niet geschonden wordt.
Het is deelnemers, juryleden en andere partijen die bij de prijsvraag betrokken
zijn niet toegestaan in de publiciteit te treden over het verloop en de uitslag van
de prijsvraag, voordat de uitschrijver dit gedaan heeft.
De deelnemer wiens inzending geselecteerd wordt voor uitvoering, verplicht
zichzelf de exclusieve grondreserveringsovereenkomst te aanvaarden teneinde
diens winnende inzending te (laten) realiseren conform de voorwaarden van dit
reglement.
Auteursrecht
De deelnemers behouden het auteursrecht op hun inzending.
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