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NederLandBovenWater
in samenwerking met

Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie
Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf
Reglement, 1 december 2017

Prijsvraag Energielandschap van de Toekomst
Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied
Woord vooraf
In 2017 haalde Nederland nog geen zes procent van de energiebehoefte uit andere dan fossiele
energiebronnen. We willen wel duurzame energie maar zonder landschapspijn in onze
leefomgeving. Toch vragen windmolens en zonneparken ruimte. Omdat we niet beschikken over
een nog lege dertiende provincie, is het de kunst om bestaande ruimtelijke kwaliteiten beter te
benutten. Hoe kunnen we hetzelfde gebied slimmer gebruiken, zodat we niet alleen schone
energie opwekken maar ook ons landschap mooier maken? Om antwoorden op deze vraag te
vinden schrijft de Coöperatie NederLandBovenWater een prijsvraag uit voor drie soorten gebieden
in Nederland. De focus van de prijsvraag ligt in de eerste ronde op een visie en in de tweede ronde
op de uitvoeringsstrategie.
Nederland is een volledig in cultuur gebracht gebied, waarin sommige vierkante meters al tientallen
malen over de kop zijn gegaan. Ruimtelijke rust is in ons land per definitie tijdelijk. Dat was zo en dat
blijft naar verwachting zo. Zeker nu we op termijn af moeten van onze verslaving aan gemakkelijke
fossiele energie en onze energiebehoefte onverminderd groot zal blijven. Want ook los van
klimaatverandering als motief, is de beschikbaarheid van economisch winbare fossiele energie
eindig. Waar Nederland anno 2017 nog geen zes procent uit andere dan fossiele bronnen put, staan
kranten nu al vol over ophef rond suizende windparken of spiegelende zonneparken. We willen
duurzame energie maar niet in onze directe leefomgeving. Toch is de ruimte van een dertiende
provincie nodig om alle molens en collectoren een plek te kunnen geven. Die ruimte hebben we niet,
dus zijn meervoudig ruimtegebruik en brede acceptatie door welbegrepen meerwaardecreatie nodig.
Wat thans geldt voor energie, gold twintig jaar geleden voor waterbeheer in de context van
klimaatverandering. Naast een technische opgave was en is het ook een ruimtelijke en
maatschappelijke opgave. Het Rathenau Instituut bond toen de kat de bel aan met Het Blauwe Goud
Verzilveren en Habiforum (rechtsvoorganger van NederLandBovenWater) schreef de prijsvraag
Waterlandschap van de Toekomst uit. Een belangrijke les is dat meervoudig ruimtegebruik en brede
acceptatie van een nieuw ordenend principe staan of vallen met gedeelde urgenties, gedeelde
ambities en gedeelde condities. Als Nederland zijn we relatief goed in samenwerken, onderhandelen,
vernieuwen en benutten van schaarse ruimte. We kunnen van ons land een wereldlaboratorium
maken voor volhoudbare energiewinning in combinatie met aantrekkelijke landschappen. Deze
ambitie sluit naadloos aan bij de investeringsagenda van decentrale overheden Naar een duurzaam
Nederland en het regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst van het kabinet Rutte III.
In deze context roept de Coöperatie NederLandBovenWater samen met Provincie Noord-Brabant,
Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf, op
tot ontwikkeling van vernieuwende ideeën met de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst. Om
te stimuleren dat deze ideeën zo concreet mogelijk zijn, is gekozen voor drie toepassingsgebieden. In
het landelijk gebied gaat het om het gebied rond de A16, in het stedelijk gebied op het grondgebied
van Gemeente Zwolle en in het waterlijk gebied om het Zeeuwse zoute water. Energielandschappen
die door mensen worden gewaardeerd, kwaliteit toevoegen aan het landschap en economisch
haalbaar zijn geven invulling aan een wereldwens: energy for people, planet and profit.
Peter van Rooy, directeur Coöperatie NederLandBovenWater
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Inleiding
Achtergrond
Nederland is één groot energielandschap maar door onze decennialange gewenning aan gemakkelijk
te importeren aardolie en te winnen aardgas lijken we dat te zijn vergeten. Het begon met het
massaal kappen van bomen voor hout in kachels. Zandverstuivingen zijn er nog relicten van. Vanaf
begin 17de eeuw zijn polders zoals De Beemster drooggelegd met windenergie. In dezelfde Gouden
Eeuw is op grote schaal veen ontgonnen. De Loosdrechtse en Vinkeveense Plassen hebben er hun
bestaan aan te danken. De Industriële Revolutie vanaf 1870 leunde op de beschikbaarheid van
steenkool. Kort na de inlijving van Limburg (11 mei 1867) werd het zuidelijke deel schier van haar
ondergrond ontdaan en op de Veluwe en andere zandgronden werden snelgroeiende dennen als
aankomende stutpalen voor in de mijnen aangeplant.
Vanaf 1962 was ook de bodem van Groningen aan de beurt. Er is voor tientallen miljarden aan
aardgas gewonnen en pas nu overschaduwen de consequenties de baten. Eind jaren zeventig joegen
protestacties in Borssele en Dodewaard de discussie aan over kernenergie. De Kleine Aarde begon
een tegenbeweging en zette in op vergisting en verbranding van biomassa. Rond 1990 verrezen de
eerste netwerken van moderne windmolens op land. Rond de millenniumwisseling kwam zonneenergie op in de vorm van panelen en later als collectoren. Weer iets later viel het oog op energie uit
benutting van getijdenwerking en osmose tussen zoet en zout water en energie uit de bodem.
Geothermische bronnen en Warmte-Koude-Opslag zijn in korte tijd gangbaar geworden in de bouw,
waar nul-op-de-meter voor nieuwbouw de norm begint te worden.
Inmiddels wordt ook al geëxperimenteerd met winning van energie door planten en haalt de hoop op
kernfusie en waterstof met regelmaat de media. Op de Noordzee verrijst het ene offshore windpark
na het andere. De opslag van elektriciteit is een issue van steeds belangrijker formaat, ook van de
grootste multinationals. In Nederland worden in Metalot (bedrijventerrein rondom Nyrstar in Budel)
grenzen verlegd in het opslaan van energie in metaal.
Prijsvraag
In een land dat internationaal wordt geroemd vanwege technologische en sociale innovaties en het
jongleren met water en ruimte leeft de wil tot verduurzaming breed. Energie spreekt daarbij aan
omdat niemand zonder kan en er concrete handelingsperspectieven bestaan. Dit gegeven staat in
schril contrast met weerstand tegen windmolens of zonneparken. Een prijsvraag is een geëigend
middel om de creativiteit in de samenleving boven water te tillen. Niet van bovenaf zeggen hoe het
moet maar van binnenuit laten zien hoe het mogelijk wel kan.
Ambities
De prijsvraag is gericht op de combinatie van vernieuwend inzetten van duurzame technieken voor
duurzame energiewinning en -opslag, verhogen van de ruimtelijke of landschappelijke kwaliteiten en
vergroten van het draagvlak bij bewoners en ondernemers.
Doelstellingen
Voor de prijsvraag zijn meerdere doelen geformuleerd: (1) het generen van vernieuwende ideeën
voor de combinatie van energietransitie, ruimtelijke kwaliteit en draagvlak bij bewoners en
ondernemers, (2) het agenderen van energietransitie als ruimtelijke en sociale opgave, (3) het
stimuleren van brede, intersectorale en interdisciplinaire samenwerking (4) en het binnen bereik
brengen van realisaties.
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Procedure
Deze prijsvraag is uitgeschreven onder de naam Energielandschap van de Toekomst met als
ondertitel Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied.
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 door te voorkomen dat onnodig
veel deelnemers ontwerpinspanningen moeten verrichten. De deelnamevoorwaarden zijn bewust zo
bescheiden mogelijk gehouden.
Eerste ronde
De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag, waarin de deelnemers wordt gevraagd
om een beknopte visie op de opgave voor één van de drie toepassingsgebieden:
- het landelijk gebied rond de A16,
- het stedelijk gebied op het grondgebied van de gemeente Zwolle, en
- het waterlijk gebied op de Zeeuwse zoute wateren.
Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van voormalig minister
Sybilla Dekker maximaal drie inzendingen per gebied die als beste beoordeeld worden en brengt
hierover advies uit aan de uitschrijver.
Tweede ronde
De inzenders van de maximaal negen geselecteerde inzendingen worden door de uitschrijver
uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede ronde en daarin hun visie nader uit te werken tot een
structuurontwerp met uitvoeringsstrategie.
De uitschrijver stelt aan elk van de deelnemende teams een tegemoetkoming in de kosten ter
beschikking van € 15.000 exclusief de door de uitschrijver te vergoeden btw, mits zij een geldige
inzending hebben gedaan.
De jury wijst per gebied één winnaar aan. Elk winnend team ontvangt een prijzengeld van € 25.000
excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw.
Vervolg
De ambitie van uitschrijver en diens partners (zie onder 1.1) is uitvoering van de ideeën mogelijk te
maken. Na afloop van de prijsvraag treedt de uitschrijver, samen met juryvoorzitter Sybilla Dekker,
afhankelijk van de aard van de inzendingen, in overleg met de winnaar in elk van de drie gebieden,
om te bespreken welke inspanningen nodig zijn om te komen tot realisatie van het idee in het
betreffende gebied.
Reglement
Het reglement is opgesteld aan de hand van KOMPAS Light Prijsvragen. Deze handleiding is
ontwikkeld door Architectuur Lokaal en wordt onderschreven door de Rijksoverheid, VNG,
Rijksbouwmeester en brancheorganisaties.
Het bepaalde in dit reglement is bindend voor alle partijen: de uitschrijver, de partners, de
deelnemers en de beoordelaars. De bijlagen maken deel uit van het reglement en hebben dezelfde
binding.
Dit reglement beschrijft de eerste ronde van de prijsvraag. Aan de deelnemers aan de tweede ronde
kan aanvullende informatie worden verstrekt.
Het reglement voldoet aan de Europese aanbestedingsregelgeving. De prijsvraag is aangekondigd op
TenderNed.
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Leeswijzer
Hoofdstuk 1 bevat informatie over de uitschrijver en de contactpersoon van deze prijsvraag, en
informatie over indiening van de inzendingen.
Hoofdstuk 2 bevat informatie over de opgave.
Hoofdstuk 3 beschrijft de voorwaarden van de prijsvraag.
Hoofdstuk 4 beschrijft de beoordeling van de inzendingen.
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
De prijsvraag wordt uitgeschreven door Coöperatie NederLandBovenWater, Reyer Anslostraat 68
3522 DK Utrecht, www.NederLandBovenWater.nl

1.2

Partners
- Provincie Noord-Brabant
- Provincie Overijssel
- Rijkswaterstaat
- Provincie Zeeland
- Gemeente Zwolle
- Rijksvastgoedbedrijf

1.3

Uitvoering van de prijsvraag
Voor de uitvoering van de prijsvraag heeft de uitschrijver Architectuur Lokaal ingeschakeld.

1.4

Contactgegevens
De prijsvraag wordt uitgeschreven via de website www.NederLandBovenWater.nl
Informatie over deze prijsvraag kan uitsluitend worden ingewonnen via Bram Talman, Architectuur
Lokaal, bram.talman@arch-lokaal.nl, tel. 020 530 40 00.

1.5

Indiening inzendingen
De prijsvraag verloopt geheel digitaal via de webpagina van de prijsvraag:
www.arch-lokaal.nl/prijsvraag-energielandschap-van-de-toekomst
Alle stukken worden digitaal ingediend (zie verder art. 3.1).
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2

Opgave

2.1

Kern van de opgave
Coöperatie NederLandBovenWater is op zoek naar innovatieve ideeën voor duurzame energie in
combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en
ondernemers. Daarom nodigt zij teams van particuliere coöperaties, verenigingen, onderzoeks- en
onderwijsinstellingen, overheden, ontwerpers, energiespecialisten, installateurs, duurzame
ondernemers, ontwikkelaars, investeerders, adviseurs en alle anderen uit, die inspirerende en
uitvoerbare ideeën op het gebied van duurzame energie kunnen ontwikkelen.
De ideeën getuigen van toekomstgericht denken over Nederland als wereldlaboratorium voor
volhoudbare energiewinning in combinatie met aantrekkelijke landschappen, vermindering van
energiegebruik en meervoudig ruimtegebruik. De ideeën zijn duurzaam in de zin dat (op termijn)
geen nieuwe problemen worden gecreëerd of worden afgewenteld op andere gebieden.
De ideeën hebben betrekking op drie locatiespecifieke toepassingsgebieden. In het landelijk gebied
gaat het om het gebied rond de A16, in het stedelijk gebied om het grondgebied van Gemeente
Zwolle en in het waterlijk gebied om het Zeeuwse zoute water. In de bijlagen zijn de opgaven per
gebied toegelicht.
De vraag hoe bestuurders, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de drie
gebieden zijn betrokken bij de energietransitie en de organisatie van het proces, is een essentieel
onderdeel van de opgave. Deze belanghebbenden moeten in beginsel positief tegenover de
eventuele realisatie staan.

2.2

Aandachtspunten
De uitschrijver heeft een aantal aandachtspunten geformuleerd om deelnemers op weg te helpen:
- de relatie met bestaande nutsvoorzieningen in verband met afzet en opslag van energie,
- de relatie met lopende initiatieven en plannen voor windenergie, zonneparken, et cetera,
- de eigendomsverhoudingen van grond en gebouwen in verband met rechten.
Hiernaast zijn per gebied specifieke aandachtspunten geformuleerd, zie hiervoor de bijlagen 1 t/m 3.

2.3

Locatie en context
Ideeën worden ingediend voor één van de drie toepassingsgebieden die worden aangereikt:
- landelijk gebied: zie bijlage 1: Het landelijk gebied rond de A16,
- stedelijk gebied: zie bijlage 2: Zwolle Energielandschap, en
- waterlijk gebied: zie bijlage 3: Zeeuwse Zoute Wateren.
De keuze van deze gebieden is ingegeven door actuele urgenties, ambities en condities.
Informatie over de toepassingsgebieden is opgenomen in bovengenoemde bijlagen.
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3

Voorwaarden

3.1

Voorwaarden voor deelname
Deelnemers
Deelname aan de prijsvraag staat open voor teams die, met het oog op de vele dimensies van de
opgave, breed zijn samengesteld. Te denken valt aan particuliere coöperaties, verenigingen,
bedrijven, onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen, overheden, ontwerpers,
energiespecialisten, installateurs, duurzame ondernemers, ontwikkelaars, investeerders, adviseurs
en alle anderen die inspirerende en uitvoerbare ideeën op het gebied van duurzame energie kunnen
ontwikkelen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
- een team bestaat uit minimaal drie ‘partijen’ en is bij voorkeur breed samengesteld vanuit
uiteenlopende achtergronden,
- uiteindelijk moeten de ideeën een ruimtelijke vertaling krijgen. Daarom is bij voorkeur tenminste
één professionele ontwerper (geen student) gedurende de gehele prijsvraag opgenomen in het
team. In de tweede ronde van de prijsvraag is het een voorwaarde dat tenminste één ontwerper
deel uitmaakt van het team. Deze ontwerper is ingeschreven in het Nederlands
Architectenregister of een vergelijkbaar buitenlands register,
- het team wijst een hoofdverantwoordelijke voor de inzending aan; dit is tevens de
contactpersoon. Dit kan de hierboven bedoelde ontwerper zijn, maar dat hoeft niet. Deze
hoofdverantwoordelijke maakt gedurende de gehele prijsvraag deel uit van het team,
- de hoofdverantwoordelijk inzender en de geregistreerde ontwerper mogen slechts in één team
deelnemen. Dit geldt ook voor vertegenwoordigers van een bureau, bedrijf of andere organisatie:
zij mogen individueel bij maximaal één team betrokken zijn. Wel is het mogelijk dat verschillende
mensen van één organisatie in verschillende teams deelnemen, en
- een deelnemend team mag per gebied maximaal eenmaal een inzending doen.
In de tweede ronde kunnen de deelnemers hun team aanpassen en/of uitbreiden met aanvullende
expertise, mits aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan.
Het staat de jury vrij om aanbevelingen te doen voor versterking van het team in de tweede ronde.
Registratie
Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk door registratie vooraf en door het indienen van
de inzending conform de inzendingsvoorwaarden (zie hoofdstuk 3.4). Geïnteresseerden in deelname
maken hiervoor gebruik van het digitale registratieformulier op de webpagina van de prijsvraag.
DE REGISTRATIETERMIJN VOOR DEELNAME AAN DE PRIJSVRAAG SLUIT OP
30 maart 2018 om 12:00 uur (middag)
Na registratie ontvangt men een automatische bevestiging van de registratie met een link en een
wachtwoord om een inzending te kunnen doen. Neem contact op met bram.talman@arch-lokaal.nl
wanneer deze niet binnen drie werkdagen is ontvangen. Alleen zo kan worden gecontroleerd of de
registratie is binnengekomen.

3.2

Voorkennis, belangenverstrengeling en contact
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.
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Het is de deelnemers niet toegestaan om contact te zoeken met de jury met betrekking tot deze
prijsvraag. Ieder contact of poging tot contact anders dan met de contactpersoon (zie onder 1.4) van
de organisatie van de prijsvraag zal in beginsel tot uitsluiting leiden.
De uitschrijver wil niet te rigide omgaan met het uitsluiten van allen die betrokken zijn of zijn
geweest bij de voorbereiding en organisatie van de prijsvraag. Wie twijfelt over deelname wordt
opgeroepen vragen hierover te stellen vóór de sluiting van de vragenronde (zie hoofdstuk 6).
3.3

Voorwaarden met betrekking tot de opgave
Eerste ronde
Om de deelnemers zoveel mogelijk ruimte te bieden om tot creatieve voorstellen te komen heeft de
uitschrijver besloten om in de eerste ronde van de prijsvraag geen randvoorwaarden te stellen aan
de opgave op grond waarvan inzendingen kunnen worden uitgesloten van deelname.
Tweede ronde
De uitgewerkte visie met ontwerp en uitvoeringsstrategie (met betrekking tot bekostiging,
financiering en technologische innovaties) in de tweede ronde moet voldoen aan de volgende
randvoorwaarden:
- passend binnen vigerende wet- en regelgeving en de betreffende omgevingsvisies,
- procedures voor uitgifte van grond of ontwikkelruimte op infrastructuur, die in beginsel openbaar
zijn, blijven onverminderd van kracht. De prijsvraag komt daar niet voor in de plaats.
- lopende initiatieven en plannen voor energietransitie in de gebieden mogen niet worden geremd.
Aan de deelnemers die worden uitgenodigd voor de tweede ronde kan aanvullende informatie
worden verstrekt.
Inzendingen die niet aan de randvoorwaarden voldoen zijn ongeldig en komen niet voor beoordeling
in aanmerking.

3.4

Voorwaarden indiening inzending
Eerste ronde
De eerste ronde van de prijsvraag verloopt anoniem. Dit geldt voor alle stukken die worden
ingezonden. Inzendingen bestaan uitsluitend uit stukken die via de webpagina worden geüpload. 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. Inzendingen
moeten van een motto worden voorzien, waarbij de anonimiteit wordt gewaarborgd.
DE INZENDTERMIJN VOOR DE EERSTE RONDE VAN DE PRIJSVRAAG SLUIT OP
2 april 2018 12:00 uur (middag)
De contactpersoon ontvangt een automatische bevestiging van ontvangst van de inzending. Neem
contact op met bram.talman@arch-lokaal.nl wanneer deze niet binnen drie werkdagen is ontvangen.
Alleen zo kan worden gecontroleerd of de inzending is binnengekomen.
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Een inzending bestaat uit:
1. Een visie in tekst en beeld
De in te zenden visie betreft een visie op de opgave als geheel en de daarbij gestelde
aandachtspunten (zie hiervoor ook de bijlagen!), is helder verwoord in een toelichtende tekst en
bijbehorende verduidelijkende schema's en referentiebeelden. Per beeld wordt geduid op welke
manier de referentie van toepassing is.
De visie bestaat uit drie bladen A3 - liggend formaat - die als volgt zijn ingedeeld:
- 1e blad: algemene visie op de opgave (wat en waar),
- 2e blad: algemene visie op de uitwerking (wie en hoe),
- 3e blad: vrij in te delen.
De opmaak van deze pagina’s is, met inachtneming van het bovenstaande, verder vrij.
De drie pagina’s worden aangeleverd in pdf formaat. De lettergrootte van de tekst is minimaal 10,
de referentiebeelden zijn in hoge resolutie (300 dpi).
De visie beschrijft en verbeeldt de opgave op hoofdlijnen. De kracht van het idee staat voorop.
Het beeldmateriaal dient om het idee zo duidelijk mogelijk te communiceren en geeft aan in
welke richting de voorstellen in de ruimtelijke context (van het desbetreffende
toepassingsgebied) worden gedacht. Het beeldmateriaal kan bestaan uit referentiebeelden en/of
schetsen, foto’s, etc. Of de bron van de gebruikte referentiebeelden moet worden vermeld hangt
van de beelden af. Met auteursrecht van anderen dient zorgvuldig te worden omgegaan.
Het is absoluut niet nodig om gedetailleerde tekeningen op schaal, zelfgemaakte renderings,
technische detailschetsen e.d. op te nemen in de tekst, en zeker geen volledig uitgewerkt
ontwerp. De uitschrijver wil voorkomen dat deelnemers in de eerste ronde uitgebreide
ontwerpwerkzaamheden verrichten zonder vergoeding.
2. Business Case Canvas
Om een goede vergelijking van de toelichtingen op het idee mogelijk te maken stuurt u een
ingevuld formulier Business Case Canvas in. Dit format helpt inzenders bovendien om antwoord
te geven op een aantal cruciale vragen. Het canvas is als bijlage bij het reglement te downloaden
op de website en digitaal in te vullen. Formuleer kort en bondig gezien de beschikbare ruimte.
Zie webpagina, bijlage 4
3. Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
Dit document kan worden gedownload van de website van de prijsvraag en wordt, uiteraard
ingevuld, geüpload bij de inzending. Zie webpagina, bijlage 5
4. Verklaring van eigendom
Deze verklaring bevat de gegevens van alle betrokkenen bij de inzending en een verklaring dat de
inzending het geestelijk eigendom is van de hoofdverantwoordelijke inzender.
In deze verklaring wordt ook het registratienummer in het Nederlands Architectenregister (dan
wel een vergelijkbaar buitenlands register) ingevuld van de (tenminste één) betrokken ontwerper.
Voor het inzenden van de verklaring van eigendom moet het format gebruikt worden dat kan
worden gedownload van de webpagina van de prijsvraag. Bij aanvang van de tweede ronde kan
de uitschrijver vragen om bewijsmiddelen ter verificatie. Zie webpagina, bijlage 6
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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 op en
aanpassingen van dit reglement bevatten. Het bepaalde in de nota van inlichtingen gaat voor het
bepaalde in dit reglement.
Let op: de startbijeenkomsten vinden plaats tussen 18 en 25 januari 2018; de data en plaatsen zijn
genoemd onder 6.1. Vooruitlopend hierop sluit de eerste vragenronde op 14 december; de tweede
vragenronde sluit ná de informatiebijeenkomsten.
Overige inzendingsvoorwaarden
Alleen volledige inzendingen die tijdig zijn ingediend worden in behandeling genomen.
Materiaal dat niet is gevraagd wordt niet in de beoordeling betrokken. Indien de deelnemer meer
dan het maximum aantal pagina’s indient zal het meerdere niet in de beoordeling worden
meegenomen.
De inzending bevat geen voorbehouden en is in het Nederlands opgesteld.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele schade die is ontstaan vanwege onleesbare
of onvindbare inzendingen.
Tweede ronde
Voor de tweede ronde wordt aanvullende informatie verstrekt aan de inzenders die hiertoe worden
geselecteerd door de jury. Uitnodiging voor deelname aan de tweede ronde geschiedt op naam; deze
ronde verloopt dus niet meer anoniem.
De inzendingen in de tweede ronde betreffen een uitwerking van de visie die in de eerste ronde is
ingezonden, onder hetzelfde motto. Het is niet toegestaan om een inzending in te dienen die op een
geheel nieuwe visie is gebaseerd.
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4

Beoordeling

4.1

Procedure
Toetsing
Een technische commissie bekijkt eerst of de inzendingen correct en tijdig ingediend zijn en of zij
voldoen aan de overige gestelde voorwaarden. Deze commissie kan tevens advies uitbrengen over de
wijze waarop de inzendingen reageren op de opgave en de aandachtspunten zoals beschreven in
hoofdstuk 2, en, in geval van hoge aantallen inzendingen, een voorselectie doen.
De commissie rapporteert haar bevindingen aan de jury. 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.
De technische commissie bestaat uit:
- Peter van Rooy directeur NederLandBovenWater (voorzitter, zonder stemrecht)
- Anneth van Bruchem Provincie Noord-Brabant
- Mariëlle Numan Gemeente Zwolle
- Titia Kalker Rijkswaterstaat
De uitschrijver kan specifieke expertise toevoegen indien de inzendingen daartoe aanleiding geven.
De toetsing wordt begeleid door Cilly Jansen Architectuur Lokaal (secretaris van de prijsvraag),
m.m.v. Bram Talman Architectuur Lokaal (zonder stemrecht).
Jury
De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury en bestaat uit:
- Sybilla Dekker voormalig minister van VROM, voorzitter (met stemrecht)
- Floris Alkemade Rijksbouwmeester
- Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele
- Hans Mommaas directeur Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
- Laetitia Ouillet directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven
Gebiedsjury
Per gebied (stedelijk, landelijk, waterlijk) wordt de jury met twee leden uitgebreid:
Landelijk:
- Christel Eversdijk landschapsarchitect, gemeente Breda
- Dimph Rubbens voorzitter Gemeenschapscoöperatie Energiek Moerdijk
Stedelijk:
- Bart Buijs directeur Het Oversticht
- Pien van der Does directeur Fysiek gemeente Zwolle
Waterlijk:
- Liz van Duin directeur netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zee en Delta
- Ben de Reu gedeputeerde Provincie Zeeland
De juryleden kunnen zich niet laten vervangen.
Peter van Rooy (voorzitter technische commissie) is aanwezig bij de beoordeling. De uitvoering van
de beoordeling wordt begeleid door Cilly Jansen Architectuur Lokaal (secretaris van de prijsvraag),
m.m.v. Bram Talman Architectuur Lokaal (zonder stemrecht).
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4.2

Beoordelingscriteria en methodiek
De jury beoordeelt de wijze waarop de inzendingen ingaan op de opgave en de daarbij
geformuleerde aandachtspunten, gelet op de beoordelingscriteria. De volgende criteria worden
generiek gehanteerd bij de beoordeling:
- creativiteit in de combinatie van technische, ruimtelijke en sociale innovaties,
- vernieuwing ten opzichte van het bestaande in het betreffende gebied,
- realiteitszin en maatschappelijke wenselijkheid van de visie.
De volgorde van de beoordelingscriteria is willekeurig. Er wordt gewerkt met een integrale
totaalbeoordeling.
In de eerste ronde selecteert de jury op basis van anonieme beoordeling maximaal negen
inzendingen: maximaal drie per gebied. Na deze beoordeling worden de namen van de geselecteerde
kandidaten bekendgemaakt en uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde.
Voor de uitwerking van de inzendingen in de tweede ronde kan de jury zowel algemene als
individuele aanbevelingen formuleren over bijvoorbeeld de richting waarin verbreding, verlenging of
verdieping van de geselecteerde visies gewenst is, evenals aanbevelingen voor de samenstelling van
de uit te nodigen teams.
In de tweede ronde wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om hun inzending aan de
jury te presenteren. Nadere informatie hierover wordt in de tweede ronde verstrekt.
Bij de beoordeling in de tweede ronde brengt de jury een rangorde aan in de inzendingen en wijst
per gebied één winnaar aan.
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4.3

Uitslag en juryrapport
De jury heeft de bevoegdheid de eigen verklaringen na de beoordeling in de eerste ronde 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 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.
Het rapport geeft tevens aan in welke ronde de niet-bekroonde inzendingen zijn afgevallen in de
eerste ronde. Voor de inzendingen die de tweede ronde hebben gehaald bevat het rapport per
inzending een overzicht.

5

Vervolg
De ambitie van de deelnemende partijen is uitvoering van de ideeën mogelijk te maken.
Echter, de uitschrijver Coöperatie NederLandBovenWater kan niet zelf als opdrachtgever optreden.
Afhankelijk van de aard van de inzendingen treedt de uitschrijver samen met juryvoorzitter Sybilla
Dekker, in overleg met potentiële opdrachtgevers en met de partner(s) zoals vermeld onder 1.2, die
geheel of zijdelings betrokken zijn bij de opgave(n) waarop het winnende ontwerp betrekking heeft.
Met de betrokken winnaar(s) van de prijsvraag wordt gericht op zoek gegaan naar de benodigde
fondsen en/of financiering, om realisatie van de plannen mogelijk te maken. Het is echter geenszins
een resultaatsverplichting.
Partners zullen zich binnen hun vermogen en bestaande kaders inzetten om een bijdrage te leveren
aan de beoogde verwezenlijking van de winnende ideeën binnen de drie gebieden. Voor het waterlijk
gebied geldt dat de overheden zich inspannen voor het mogelijk maken van een praktijkproef.
Aan deze intentie kunnen geen rechten worden ontleend en een eventuele vervolgopdracht maakt
nadrukkelijk geen onderdeel uit van deze prijsvraag.
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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.
Eerste ronde
vr 01-12-2017
do 14-12-2017
ma 15-01-2018
do 18-01-2018
di 23-01-2018
do 25-01-2018
vr 02-02-2018
vr 09-02-2018
vr 30-03-2018
ma 02-04-2018
apr-2018
apr-2018
april/mei 2018
Tweede ronde
april/mei 2018
pm
pm
pm
01-10-2018
pm
pm
pm
jan-2019

6.2

Datum uitschrijving prijsvraag
Sluiting eerste vragenronde
Publicatie nota van inlichtingen
Informatiebijeenkomst landelijk, Breda
Informatiebijeenkomst waterlijk, Middelburg
Informatiebijeenkomst stedelijk, Zwolle
Sluiting tweede vragenronde
Publicatie nota van inlichtingen
Sluiting registratie deelname, om 12.00 uur (middag)
Sluiting inzendtermijn, om 12.00 uur (middag)
Toetsing van de inzendingen
Beoordeling van de inzendingen
Bekendmaking resultaat eerste ronde

Uitnodiging deelnemers 2e ronde
Startbijeenkomsten op locatie
Sluiting vragenronde
Publicatie nota van inlichtingen
Sluiting inzendtermijn tweede ronde
Toetsing van de inzendingen
Beoordeling van de inzendingen
& presentatie juryrapport
Bekendmaking resultaat van de prijsvraag en
publicatie juryrapport tijdens energiemanifestatie in Utrecht

Communicatie met de uitschrijver
Informatiebijeenkomsten
In januari organiseren de partners van de uitschrijver een informatiebijeenkomst in Breda (landelijk),
in Middelburg (waterlijk) en in Zwolle (stedelijk), waar geïnteresseerden in deelname nader
geïnformeerd worden over de opgave en het verloop van de prijsvraag. Informatie over de exacte
locatie en het programma voor deze bijeenkomst wordt gepubliceerd op de website van de
prijsvraag, evenals het verslag van de bijeenkomst, die in de nota van inlichtingen wordt verwerkt.
Wie wil deelnemen aan deze informatiebijeenkomst moet zich daartoe aanmelden via het formulier
op de webpagina.
Vragen
- De uitschrijver stelt deelnemers in staat vragen te stellen over de prijsvraag; dit kan via het
vragenformulier. Zie webpagina bijlage 7.
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- Deelnemers kunnen zich uitsluitend richten tot de onder 1.4 genoemde contactpersoon. Het is
niet toegestaan om zich tot andere medewerkers van de uitschrijver te wenden. Overtreding van
deze voorwaarde kan tot uitsluiting leiden.
- Vragen dienen 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. 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.
- In de tweede ronde kunnen deelnemers aangeven of zij een vraag individueel beantwoord willen
zien. Het is aan de uitschrijver om te bepalen of zij de vraag inderdaad individueel beantwoordt,
dan wel dat zij op grond van het gelijk delen van informatie aan iedereen (non discriminatoir als
beginsel van aanbestedingsrecht), de vraag aan iedereen beantwoordt. Ofwel: de deelnemer
geeft zelf aan of hij een vraag als individueel beschouwt met het risico dat de uitschrijver hier
anders over denkt en vraag plus antwoord aan iedereen verstrekt.
- Het tijdig stellen van vragen en zich op de hoogte stellen van de gepubliceerde nota’s van
inlichtingen behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers.
- 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.
6.3

Vergoedingen
Voor inzendingen in de eerste ronde worden geen vergoedingen verstrekt. Elke inzending wordt
gezien als een eigen investering van het indienende team.
Voor maximaal negen inzendingen die worden geselecteerd voor uitwerking in de tweede ronde
wordt een tegemoetkoming in de kosten van elk maximaal € 15.000 excl. de door de uitschrijver te
vergoeden btw ter beschikking gesteld, mits een geldige inzending is gedaan.
Aan maximaal drie inzendingen die worden aangewezen als winnaar wordt een prijzengeld van elk
€ 25.000 excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw toegekend, zonder verdere verplichtingen.
Deze vergoedingen worden beschikbaar gesteld door Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel,
Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland en Gemeente Zwolle.

6.4

Communicatie resultaten
De uitschrijver verkrijgt het fysieke eigendom van de inzendingen.
De uitschrijver 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.

6.5

Toepasselijk recht en rechtsbescherming
De intellectuele eigendomsrechten blijven bij de partij die de inzending heeft ingediend.
Op deze prijsvraag is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen naar aanleiding van
deze prijsvraag worden beslecht door de Nederlandse rechter. Deelnemers moeten zich hiertoe
binnen een termijn van twintig dagen gerekend vanaf de datum van bekendmaking van de uitslag
van de prijsvraag hun kort geding aanhangig maken bij de Rechtbank Utrecht.
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6.6

Overige voorwaarden
- 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.
- Door aanmelding voor of deelname aan deze prijsvraag verklaren de deelnemers zich
onvoorwaardelijk akkoord met het bepaalde in de prijsvraagdocumentatie.
- 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.
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