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Aantallen aanbestedingen
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 In 2016 is, voor het derde achtereenvolgende
jaar, het aantal openbare aanbestedingen van
architectuuropdrachten gedaald (2016: 128,
2015: 131, 2014: 167).
 Gebruik van de openbare procedure (nationaal en Europees) blijft teruglopen (2016:
15%, 2015: 21%, 2014: 27%) ten gunste van de
Europese niet-openbare procedure.
 Het aantal architectendiensten ligt in de periode 2014-2016 tussen de 50 en 60. Het aantal
werken met ontwerp stijgt na een eerdere daling (2016: 75, 2015: 70, 2014: 108)

140
120
100
80

60
40
20
0
2014

2015

architectendiensten

2016

werken met ontwerp

Stopzettingen
 In 2016 zijn aanzienlijk minder aanbestedingen stopgezet (architectendiensten 2%, werken 7%) in vergelijking met 2014 en 2015 (gemiddeld 5% resp. 15%).
 De meest voorkomende reden voor het staken van een aanbesteding voor architectendiensten is een
wezenlijke wijziging van de opdracht of stopzetting van het project.
 Bij werken met ontwerp vindt stopzetting van de procedure hoofdzakelijk plaats vanwege een gebrek
aan (geldige) inschrijvingen.
 Wanneer een aanbesteding voor architectendiensten wordt stopgezet, gebeurt dat gemiddeld na 52 dagen; bij werken met ontwerp is dit 168 dagen.
 Van alle stopzettingen in 2016 is melding gemaakt op TenderNed, inclusief de reden van de stopzetting.
In 2014 en 2015 werden stopzettingen niet altijd op TenderNed gepubliceerd; wanneer dit wel gebeurde
werd de reden van de stopzetting niet altijd vermeld.
 Het merendeel van de stopzettingen van architectendiensten vond plaats voor de uiterste datum van
aanmelding (2016: 100%, 2015: 75%, 2014: 67%); stopzetting van werken met ontwerp vindt meestal ná
deze datum plaats (2016: 80%, 2015: 93%, 2014: 83%).
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Opdrachtnemers
architectendiensten
 In 2014 t/m 2016 zijn 133 opdrachten
voor architectendiensten gegund aan
162 bureaus.
 Per gunning is sprake van 1,2 opdrachtnemer: meerdere opdrachten zijn gegund aan een combinatie van bureaus.
 Het overgrote deel van de bureaus
heeft één (122) of twee opdrachten verworven (24).
 26% van de opdrachten werd gegund
aan zes bureaus.

Architectendiensten
10

5

0

2014

2015

2016

werken met ontwerp
 In 2014 t/m 2016 zijn 162 opdrachten
voor werken met ontwerp gegund aan
121 bedrijven.
 Per gunning is sprake van 0,75 opdrachtnemer.
 81 bedrijven kregen één opdracht gegund, 22 bedrijven twee opdrachten.
 32% van de opdrachten werd gegund
aan vijf bedrijven.
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Opdrachtgevers
 Het merendeel van de opdrachtgevers
besteedt incidenteel een architectuuropdracht aan.
 In 2014 t/m 2016 zijn vijf opdrachtgevers verantwoordelijk voor 21% van de
426 aanbestedingen (architectendiensten en werken met ontwerp)
 157 opdrachtgevers (72%) hebben in
2014 t/m 2016 één opdracht openbaar
aanbesteed; 31 opdrachtgevers (14%)
hebben 2 opdrachten openbaar aanbesteed.

Dura
Vermeer

Mobilis

Ballast
Nedam

Opdrachtgevers
30
25
20
15
10
5
0

Adviseurs

Adviseurs
 In 2014 t/m 2016 zijn 67 verschillende
adviesbureaus ingeschakeld bij 155 architectuuropdrachten.
 Zes adviseurs waren betrokken bij 51
van deze opdrachten (33%).
 Het merendeel van de adviseurs is incidenteel betrokken bij een aanbestedingsprocedure voor architectuuropdrachten: 37 bij één procedure; 13 bij
twee procedures.
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Wat is aanbesteed?
 47% van de architectendiensten in 2016 betreft opdrachten voor onderwijs en onderzoek; 9,4% betreft
opdrachten voor politie en justitie, en voor openbare ruimte en landschap.
 36% van de werken met ontwerp in 2016 betreft verkeer en vervoer (wegen, tunnels, parkeergarages),
16% betreft onderwijs en onderzoek, 14,7% betreft sport en ontspanning en 12% betreft woningbouw en
gebiedsontwikkeling.
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(Bge brandweerkazernes; gemeentewerven en energiecentrales; Cm cultuur en maatschappij; Com commercieel vastgoed; Ho huisvesting overheid; Jus politie en justitie; Kan kantoorgebouwen; Ond onderwijs en onderzoek; Opr openbare ruimte en landschap;
Ove overig; Spo sport en ontspanning; Vev verkeer en vervoer; Won woningbouw en gebieds-, locatieontwikkeling)

KOMPAS Design Build en Richtlijn Gezonde Architectenselecties
 In 2016 ontwikkelde Architectuur Lokaal de nieuwe handleiding KOMPAS light Design Build, die opdrachtgevers helpt om een niet-openbare aanbestedingsprocedure op te stellen voor DB-opdrachten. De
handleiding werd ontwikkeld in het kader van het Actieprogramma Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp
2013-2016 van het kabinet, en afgestemd met de rijksoverheid en (branche)organisaties. KOMPAS DB is,
net als de KOMPASSEN voor prijsvragen, ontwikkelcompetities en architectendiensten te vinden op de
website van het Steunpunt en gratis te gebruiken.
 Architectuur Lokaal geeft in 2017 enkele cursussen waarbij wordt ingegaan op hoofdzaken van het aanbesteden van DB-opdrachten, op het contracteren op basis van de UAV-GC 2005 en op contractmanagement. Voor meer informatie: mail naar info@ontwerpwedstrijden.nl
 In 2016 hebben Architectuur Lokaal, BNA en ICSadviseurs de Richtlijn Gezonde Architectenselecties ontwikkeld. Deze richtlijn is bedoeld voor opdrachtgevers, adviseurs en architecten en helpt bij het opstellen
van een evenwichtige uitvraag en kostenverdeling voor de betrokken partijen. Gemeenten, het Rijk, adviseurs en aannemers zijn betrokken bij de Richtlijn en erkennen de noodzaak tot een betere aanbestedingscultuur. Het Rijksvastgoedbedrijf neemt de Richtlijn mee bij het aanpassen van haar inkoopbeleid.
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Ontwerpwedstrijden
prijsvragen
 Het aantal prijsvragen is in 2016 gestegen (44) na een daling in 2015 (35). Decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) schreven 10 prijsvragen meer uit.
 De niet-publieke opdrachtgevers lopen uiteen van bewonerscomités en bedrijven tot architectuurcentra.
 De meeste prijsvragen werden uitgeschreven in de categorie ‘overig’. Dit kan een prijsvraag voor een trap
zijn, of een oproep tot verduurzaming in brede zin.

ontwikkelcompetities
 Het aantal ontwikkelcompetities is in 2016 (33) bijna gelijk aan dat van 2015 (36).
 De opdrachtgevers zijn gemeenten, soms met een corporatie; het Rijk is tweemaal opdrachtgever.
 De opgaven betreffen hoofdzakelijk woningbouw en gebiedsontwikkeling, en verkoop en herbestemming
van bestaand vastgoed.
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Toegankelijkheid
 In 2014-2016 zijn 136 prijsvragen op 94 websites aangekondigd en 84 ontwikkelcompetities op 19 websites
 Websites en -pagina’s die speciaal voor één prijsvraag of ontwikkelcompetitie zijn gemnaakt geregistreerd en pagina’s op bestaande websites verdwijnen vaak nadat een procedure is doorlopen.
 Het Steunpunt verzamelt zoveel mogelijk aankondigingen, van zowel prijsvragen als ontwikkelcompetities, en publiceert deze op 1 centrale plek: www.ontwerpwedstrijden.nl om deze procedures toegankelijker te maken.
 Als u een prijsvraag of ontwikkelcompetitie aantreft of uitschrijft die niet op deze website is vermeld kunt
u een email sturen naar info@ontwerpwedstrijden.nl.
Informatie info@ontwerpwedstrijden.nl
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