Nota van Inlichtingen #1
Prijsvraag Energielandschap van de Toekomst
Gepubliceerd 19 december 2017
Deze nota van inlichtingen bevat aanvullende informatie van de uitschrijver en de vragen die zijn
gesteld voor de sluitingsdatum van de eerste nota van inlichtingen op 14 december 2017. Het
bepaalde in deze nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in het reglement Energielandschap
van de Toekomst.
De tweede vragenronde sluit op 2 februari 2018. Zie reglement voor verdere informatie over het
stellen van vragen.
Aanvullingen van de uitschrijver
Uitschrijver van de prijsvraag is de Coöperatie NederLandBovenWater. Secretaris van de jury en
voorzitter van de technische commissie is Peter van Rooy, directeur NederLandBovenWater.
Procedureel adviseur van de prijsvraag is Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal, m.m.v. Bram
Talman, projectmedewerker Architectuur Lokaal.
Vragen en antwoorden
Deelname
1 Vraag [Wij] willen graag deelnemen aan de prijsvraag. Voor nu kunnen wij nog niet overzien
of wij over een langere periode de deelname kunnen garanderen. In hoeverre zij wij na 1 april
gebonden aan deelname na opgave?
Antwoord Wie deelneemt aan de prijsvraag verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met het
bepaalde in de prijsvraagdocumentatie, zie reglement van de prijsvraag, art. 6.6. De
procedure behelst dat inzendingen uit de eerste ronde, die daartoe worden geselecteerd, in
de tweede ronde worden uitgewerkt. Deze tweede ronde verloopt van april/mei 2018 tot in
januari 2019, zie reglement van de prijsvraag, art. 6.1. Anders gezegd: u bent gebonden aan
deelname aan de tweede ronde van de prijsvraag wanneer u daartoe wordt uitgenodigd.
2 Vraag Zie 3.1: wat wordt bedoeld met minimaal drie "partijen"? Slaat dit op de particuliere
coöperaties, verenigingen, etc. uit de eerste alinea van 3.1 en gaat het dus om verschillende
(typen) organisaties? Of gaat het meer om verschillende rollen/ vakgebieden?
Antwoord ‘Partijen’ kunnen zowel verschillende (typen) organisaties zijn als mensen uit
verschillende rollen en/of vakgebieden.
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Inzendingen
3 Vraag Is het toegestaan om in de eerste ronde, de visieronde, de drie (toepassings)gebieden
met elkaar te verbinden in één visie? Zo ja, op welke wijze dient dan ingediend te worden? Te
denken is aan drie inzendingen voor de drie afzonderlijke gebieden waarbij op de drie bladen
A3 de samenhang duidelijk wordt gemaakt.
Antwoord Neen, dit is niet toegestaan. Per inzending kiest u voor één van de drie gebieden;
zie reglement van de prijsvraag, o.a. pagina 5 (procedure), art. 2.3 en art. 3.1. In het formulier
Business Case Canvas (bijlage 4) geeft u aan op welk van de drie gebieden de inzending
betrekking heeft.
4 Vraag Mag een deelnemend team inzendingen doen voor 2 of 3 gebieden?
Antwoord Een deelnemend team mag per gebied maximaal eenmaal een inzending doen. Zie
reglement van de prijsvraag, art. 3.1.
5 Vraag Moet voor de inzendingen gebruik gemaakt worden van proven technology of mogen
innovaties die nu in test stadium zijn deel uitmaken van de oplossing? Kunnen innovatieve
technologische technieken ingezet worden die nu nog in ontwikkeling zijn?
Antwoord Innovatie is de kern van de opgave, en één van de beoordelingscriteria luidt:
“Creativiteit in de combinatie van technische, ruimtelijke en sociale innovaties”.
6 Vraag Is het toegestaan dat de visies componenten bevatten die voor besluitvorming op
verschillende bestuurlijke niveaus liggen? Bijvoorbeeld gemeente Zwolle, provincie Overijssel,
RWS en waterschap Drents Overijsselse Delta?
Antwoord Dat is aan de deelnemers. In de eerste ronde van de prijsvraag worden geen
randvoorwaarden gesteld, zie reglement van de prijsvraag art. 3.3.
7 Vraag In welke mate moet het plan voldoen aan/invulling geven aan Rijksdoelstellingen voor
energie of de opgave in de regio?
Antwoord Dat is aan de deelnemers. In de eerste ronde van de prijsvraag worden geen
randvoorwaarden gesteld, zie reglement van de prijsvraag art. 3.3.
8 Vraag In paragraaf 2.1 staat: "Deze belanghebbenden moeten in beginsel positief tegenover
de eventuele realisatie staan". Op basis waarvan beoordeeld u of een belanghebbende
positief tegenover de eventuele realisatie staat?
Antwoord Op het formulier Business Case Canvas (bijlage 4) geeft u hierover informatie
onder de kop ‘Opgave’.
9 Vraag Zijn er beperkingen gesteld aan de termijn waarvoor de visie wordt opgesteld? Ofwel:
moet de visie binnen x aantal jaren gerealiseerd kunnen worden?
Antwoord Neen.
10 Vraag Worden de inzendingen (ook de niet winnende) publiek gepresenteerd /
tentoongesteld?
Antwoord Dat kan, zie reglement van de prijsvraag art. 6.4.
Beoordeling van de inzendingen
11 Vraag In paragraaf 2.1 staat: "De ideeën zijn duurzaam in de zin dat (op termijn) geen nieuwe
problemen worden gecreëerd of worden afgewenteld op andere gebieden". Komt de
duurzaamheid van het idee terug in de beoordeling en zo ja onder welk criterium?
Antwoord De beoordelingscriteria betreffen onder meer technische, ruimtelijke en sociale
innovaties, evenals de maatschappelijke wenselijkheid van de visie.
12 Vraag In paragraaf 4.2 staan criteria voor de beoordeling. Kunt u nader toelichten hoe u als
jury de inzendingen beoordeeld op realiteitszin en maatschappelijke wenselijkheid?
Antwoord Er kan niet gesproken worden over ‘u als jury’. De jury is onafhankelijk en staat los
van de uitschrijver. Het is aan de jury om invulling aan deze criteria te geven aan de hand van
de inzendingen die ter beoordeling aan haar worden voorgelegd.
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Planning
13 Vraag In de flyer zie ik staan dat de prijsvraag van 1 december tot begin 2019 loopt. Geldt dit
voor alle drie de projecten?
Antwoord Dit staat inderdaad op de flyer. Daarop wordt tevens verwezen naar het
reglement, waarin de planning van de prijsvraag is opgenomen in art. 6.1. De planning is
identiek voor alle drie locaties. De inzendtermijn voor de tweede ronde sluit op 1 oktober
2017. De bekendmaking van het resultaat van de prijsvraag, dus voor alle drie locaties, vindt
naar verwachting plaats in januari 2019.
Nadere invulling van de planning voor de tweede ronde wordt tijdig aan de daartoe uit te
nodigen deelnemers verstrekt.
14 Vraag Wanneer is meer informatie over de startbijeenkomsten bekend, en wat gaat daar
gebeuren?
Antwoord De informatiebijeenkomsten vinden plaats op 18 januari in Breda (landelijk
gebied), op 23 januari in Middelburg (waterlijk gebied) en op 25 januari in Zwolle; telkens
einde middag / begin avond. Informatie over locaties en programma wordt op de webpagina
van de prijsvraag gepubliceerd; de locaties, opgave en procedure worden toegelicht en er is
de mogelijkheid om vragen te stellen.
Vervolg op de prijsvraag
15 Vraag Ik ben met name betrokken bij het zoeken naar locaties voor zonneparken voor het
bedrijf X. Er zijn een aantal locaties langs de A16 waar wij concreet de mogelijkheden voor
zonneparken onderzoeken. Gemeentes geven nu te kennen dat ze aan willen sluiten bij het
ontwerp-energielandschap dat uit uw prijsvraag zal resulteren. Met hierbij met name met de
tijdplanning in gedachte rijst de volgende vraag. Is het zo dat (met name m.b.t. het project
rond de A16) begin 2019 een bureau opdracht verstrekt krijgt een energielandschap te
ontwerpen? Dit zou vervolgens betekenen dat het desbetreffende bureau begin 2019 start
met het maken van een ontwerp. Welke in de loop van 2019 mogelijk gepresenteerd kan
worden. Klopt het beeld dat ik hier schets?
Antwoord Neen, dit beeld klopt niet. Er zijn geen garanties voor een vervolgopdracht.
In het reglement, art. 5 is ten aanzien van het vervolg bepaald: “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.”
16 Vraag Wanneer zou uitvoering van het winnende ontwerp kunnen/moeten starten i.v.m.
keuze uit beschikbare (innovatieve) energietechnieken?
Antwoord Zie antwoord op de voorgaande vraag m.b.t. de intenties voor het vervolg na
afloop van de prijsvraag.
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