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Nota van Inlichtingen #2 
Gepubliceerd 28 november 2018.  
 
Deze nota van inlichtingen bevat vragen die zijn ontvangen tot en met 26 november 2018 en de 
antwoorden daarop.  
Het bepaalde in deze nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in het reglement Circulaire 
Werklocaties 2050. 
 

Opmerkingen van de uitschrijver 

De deelnameformulieren voor de challenge, zowel voor individuele als voor teams, zijn 
aangepast en staan op de webpagina 

 

1 Vraag  
Ik zou graag me aanmelden voor de challenge, maar ik werk niet bij een bureau maar bij een 
gemeente. Is dat mogelijk? Op het inschrijfformulier en in de beschrijving erbij maak ik op dat 
je bij een bureau moet werken. 
Antwoord 
Ook medewerkers van een gemeente kunnen deelnemen, in een team dan we individueel, 
door achter ‘bedrijf’ op het desbetreffende deelnameformulier de gemeente te noteren.  Zie 
verder reglement art. 3.1.  
Let wel: de Provincie kan geen vergoeding verstrekken aan deelnemers die tevens ambtenaar 
zijn van rijk, provincie, waterschap dan wel gemeente.  

2 Vraag 
Kan worden aangegeven hoe groot (misschien aantal pagina’s) de visie moet worden en welke 
materialen jullie verwachten voor de tentoonstelling? 
Antwoord 
Dit wordt tijdens de ateliers met elkaar overeengekomen. 

3 Vraag 
Betrekt SADC de partijen bij de verdere uitwerking? 
Antwoord 
De aard van de Challenge is gericht op prikkelende gedachtevorming. De uitschrijver heeft de 
intentie om te resultaten te publiceren en er daaromheen een symposium te organiseren. De 
opdrachtgevers zijn geïnteresseerd in goede en uitvoerbare ideeën en zullen overwegen er een 
vervolg aan te geven in de vorm van een uitwerking of pilotproject mits deze (kosteneffectief) 
uitvoerbaar zijn. 

4 Vraag 
Er staat in het reglement onder 5.2 dat op 7 februari alles ingeleverd moet worden, maar het 
vierde atelier is pas eind februari. 
Antwoord 
Ter correctie op reglement art. 5.2: Het resultaat van de ateliers dient, ten behoeve van de 
publicatie en het symposium, na de laatste atelierdag te worden opgeleverd, met uiterlijke 
inleverdatum 22 februari 2019 
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5 Vraag 
Hoeveel tijd verwacht je dat deelnemers besteden naast de atelierdagen? 
Antwoord 
Het atelier beslaat vier werkdagen. Na afloop van het atelier organiseert de uitschrijver in april 
2019 een symposium, waarbij wordt verwacht dat de teams op dit symposium de resultaten 
presenteren. Op deze inzet (atelier & symposium) heeft de vergoeding betrekking. 

6 Vraag 
Waar ligt het auteursrecht van de eindresultaten?  
Antwoord 
Het eindresultaat is een visie van een (gelegenheids)team voor een fictieve locatie. De 
uitschrijver ziet niet in waarop auteursrecht hierbij betrekking kan hebben. Natuurlijk gaat de 
uitschrijver zorgvuldig om met het gedachtegoed van de teams. Voor andere (publicitaire) 
doeleinden is toestemming van de betreffende deelnemers vereist (art. 6.4) 

 
 
 
 
 


