
 

 

Besloten ontwikkelcompetitie 

Mooi Goedkoop Wonen 
Jabikswoude  

De Zuidlanden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reglement 
 

 

 

 

 

Leeuwarden 2011 
Definitief versie 16-12-2010 

 



Besloten ontwikkelcompetitie Mooi Goedkoop Wonen Jabikswoude De Zuidlanden 

 

 

Artikel 1. Opgave, doelstelling, locatie, programma en uitschrijving 

1A. Opgave 

De gemeente Leeuwarden wil innovatieve en spraakmakende woningbouw stimuleren. Er 

wordt gehecht aan kwalitatief sterke woningbouw, zowel architectonisch, bouwtechnisch, als 

op het gebied van duurzaamheid.  

 

Ook voor goedkopere woningbouw mag architectonische en bouwtechnische kwaliteit 

gevraagd worden, waarbij de uitgangspunten van duurzame bouw een grote rol spelen. Het is 

een grote uitdaging om deze woningen, die met een beperkt budget gebouwd moeten worden, 

een eigen en herkenbaar gezicht te geven. Deze nieuwe woningen moeten een goed 

wooncomfort en een laag energieverbruik bieden. 

 

Op initiatief van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders daarom 

besloten tot het instellen van de onderhavige besloten ontwikkelcompetitie Mooi Goedkoop 

Wonen Jabikswoude, De Zuidlanden. Centraal bij deze ontwikkelcompetitie staat de invulling 

van de bovenstaande uitdaging. Daarbij wordt de stedenbouwkundige setting van de 

goedkope woning op het bouwblok in de prijsvraag betrokken. 

 

1B. Doelstelling 

Het stimuleren van de ontwikkeling en realisatie van kwalitatief hoogwaardige en duurzame 

goedkope woningen. Dit komt tot uiting in zowel de belevingswaarde als bij de 

materialisering. Er wordt architectonische en bouwtechnische kwaliteit gevraagd waarbij de 

uitgangspunten van duurzame bouw een grote rol spelen. 

 

1C. Locatie 

De deelname aan de besloten ontwikkelcompetitie is gekoppeld aan de ontwikkeling van de 

goedkope koopwoningen op de bouwblokken van de buurtschap Jabikswoude, De 

Zuidlanden. Het plangebied Jabikswoude is opgedeeld in bouwblokken. Overeenkomstig het 

Inrichtingsplan Jabikswoude wordt op ieder bouwblok totaal circa 10 woningen gerealiseerd 

in een gemengd woonprogramma. Van deze circa 10 woningen wordt dus minimaal 1 

koopwoning gerealiseerd in het goedkope segment. De resterende woningen op het bouwblok 

worden gerealiseerd in het middeldure en dure segment. Qua typologie worden rijwoningen, 

2^1kap, patio- en vrijstaande woningen gerealiseerd.  

 

1D. Programma  

Er zijn 18 verschillende bouwblokken onder 14 verschillende aannemers verloot. De verloting 

vond plaats om te bepalen welke aannemer welk bouwblok gaat ontwikkelen en realiseren.  

Bij de afname van de grond (van de bouwblokken) is de deelname aan deze 

ontwikkelcompetitie verplicht gesteld. Dit is opgenomen in de uitgiftevoorwaarden bij de 

grond. Zodoende is er sprake van een besloten ontwikkelcompetitie onder de 14 aannemers 

die de 14 verschillende bouwblokken ontwikkelen en afnemen.  

 

Het ontwerp van de woning dat meedoet aan deze ontwikkelcompetitie betreft de goedkope 

koopwoning op het bouwblok. Het bedrag voor de goedkope koopwoningen bedraagt  

€ 160.000,- vrij op naam (VON). De setting van de goedkope woning wordt gevormd door de 

stedenbouwkundige invulling van het bouwblok. Deze stedenbouwkundige invulling van het 

bouwblok wordt betrokken bij de beoordeling van het ontwerp van de goedkope woning. 
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In deze ontwikkelcompetitie worden alle inzendingen getoetst. De bevindingen van deze 

toetsing worden meegegeven aan de jury. De jury betrekt in haar beoordeling het 

toetsingsrapport.   

 

Naast de prijzen die gekoppeld zijn aan deze competitie is er sprake van twee 

tentoonstellingen. Het betreffen de tentoonstelling op de beurs Huis en Tuin 2011 in het FEC  

van 3 tot 6 maart 2011. Aansluitend daarop wordt de tentoonstelling op 7 maart 2011 

verplaatst naar de hal van het stadskantoor. Deze tentoonstelling duurt tot en met de 

prijsuitreiking medio mei 2011.  

 

1E. Uitschrijving besloten ontwikkelcompetitie 

Deze ontwikkelcompetitie wordt aangeduid als de “besloten ontwikkelcompetitie Mooi 

Goedkoop Wonen Jabikswoude, De Zuidlanden”. De ontwikkelcompetitie wordt 

uitgeschreven door burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden. De fungerend 

directeur van GEM De Zuidlanden beheer B.V., Dhr. W. Brouwer, heeft last en volmacht van 

het college van burgemeester en wethouders om door en namens de gemeente Leeuwarden 

over te gaan tot het uitvoeren van deze besloten ontwikkelcompetitie zoals beschreven in dit 

reglement. Hij wordt aangehaald in dit reglement als de gemandateerd uitschrijver.  

 

Artikel 2. Prijs 

2A. De prijs gekoppeld aan deze ontwikkelcompetitie bestaat uit een juryprijs voor de  

  aannemer van het winnende ontwerp. Het houdt in: het niet in rekening brengen van de 

  rente over de koopprijs van de grond van het gehele bouwblok voor maximaal 1 jaar.  

  Het betreft een toezegging: De rente over de koopprijs van de grond wordt terugbetaald  

  aan de aannemer, nadat het winnende ontwerp van de goedkope woning ook feitelijk   

 is gerealiseerd. Bovendien er bij de realisatie van het ontwerp voldaan is aan de 

  uitgiftevoorwaarden en de ingevulde duurzaamheidmaatregelen in het deelnameformulier.  

  Dit uitsluitend ter beoordeling van de gemeente. 

2B. Daarnaast honoreert de gemeente de creativiteit van de architect. De architect van 

  het winnende ontwerp ontvangt € 6.000,-, De architect van de tweede prijs ontvangt  

  € 3.000,-, de architect van de nominatie ontvangt € 1.000,-. 

2C. Tenslotte is sprake van een publieksprijs voor het winnende ontwerp in deze categorie.  

  De architect van dit winnende ontwerp ontvangt € 2.000,-. 

2D. De prijzen zijn exclusief BTW. 

 

Artikel 3. Tijdschema  

De projectprijsvraag verloopt volgens het onderstaande tijdsschema: 

 Toezending vooraankondiging projectprijsvraag, gegevens locatie begin oktober 2010 

 Toelichting op de locatie, prijsvraagprocedure + loting  4 november 2010 

 Briefing 1
e
 fase bouwblokken      november 2010 

 Briefing 2
e
 fase bouwblokken      december 2010 

 Voortoetsing ontwerpen woningen en bouwblokken   december 2010/

          januari 2011 

 Indiening inzending        24 februari 2011 

 Tentoonstelling inzending op de beurs huis en tuin   3-6 maart 2011 

 Tentoonstelling inzending in de stadshal     maart/april/ 2011 

 Beoordeling door de jury       maart/april 2011 

 Beoordeling door het publiek      maart/april 2011 

 Uitreiking prijs        mei 2011 
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Artikel 4. Toetsingsvoorwaarden 

4A. Gelijk aan de uitgifte van de bouwblokken gelden voor de inzending; zijnde  

  het ontwerp (VO) van de goedkope woning en het stedenbouwkundige invulling van het  

  bouwblok, de volgende toetsingsvoorwaarden: 

 De inzending past binnen de uitgifte voorwaarden van De Zuidlanden zijnde: 

o De algemene Verkoopvoorwaarden GEM De Zuidlanden C.V. 2006; 

o Bestemmingsplan Jabikswoude; 

o Welstandsrichtlijnen; 

 De inzending voldoet aan alle geldende wetten en regelingen; 

4B. Specifiek voor deze ontwikkelcompetitie gelden daarnaast de volgende  

  toetsingsvoorwaarden: 

1. De prijs van de goedkope woningen bedraagt maximaal € 160.000,- VON  

peildatum 01-01-2011, behoudens lid 4B punt 3;  

2. De aannemer komt met een ontwerp van de goedkope woning dat qua bouw en gebruik 

duurzaam is. Op het deelnameformulier kunnen de duurzaamheidmaatregelen worden 

aangegeven; 

3. Indien het ontwerp van de goedkope woningen een EPC heeft van 0,4 of lager, dan mag in 

verband met gelijkblijvende woonlasten, de VON prijs van de woning verhoogd worden 

tot maximaal € 180.000,- VON, peildatum 01-01-2011. Dit kan op het deelnameformulier 

worden aangegeven.  

 

Artikel 5. Deelname 

5A. Het betreft een besloten ontwikkelcompetitie. De deelname staat open voor de aannemers 

  (inclusief de door hun aangewezen architect), die een bouwblok hebben toegewezen in het  

  buurtschap Jabikswoude.  

5B. De deelname wordt beperkt tot 1 bouwblok per aannemer.  

5C. De architect dient ingeschreven te staan in het architectenregister.  

5D. De inzendingen en indieners dienen te voldoen aan dit prijsvraagreglement.  

5E. Uitgesloten van deelname zijn juryleden, familieleden van juryleden, en hun bureaus 

  evenals degenen die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding en  

  uitvoering van deze prijsvraag.  

5F. Voor het deelnemen aan de ontwikkelcompetitie wordt geen vergoeding verstrekt.  

 

Artikel 6. Inzending deelname 

6A. De inzending houdt in; het ontwerp (VO) van de goedkope woning en de  

  stedenbouwkundige invulling van het bouwblok, dat de setting vormt voor de goedkope  

  woning. 

6B. De inzending voor deelname, met uitzondering van de maquette van het bouwblok, dient  

  uiterlijk donderdag 24 februari 2011 9.00 uur, door het Projectbureau De Zuidlanden te  

  zijn ontvangen. De maquette van het bouwblok dient uiterlijk op woensdag 2 maart 2011  

  voor 17.00 uur ingeleverd te worden.  

  De inzending (ook de maquette van het bouwblok) kan gezonden worden aan het college  

  van burgemeester en wethouders t.a.v. Projectbureau De Zuidlanden dhr. W. Brouwer,  

  Boksumerdyk 4, 9084 AA Goutum. 
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Artikel 7. Inzendingvoorwaarden 

7A. De inzendingvoorwaarden zijn: 

1. Door de aannemer ingevuld en ondertekend deelnameformulier; 

2. Een schriftelijke toelichting op de inzending die inzicht geeft in het programma van eisen 

en de architectonische uitwerking daarvan op maximaal 2 A4 vellen; 

3. Digitale gegevens voor de opmaak van de display’s voor de maquette. 

 Logo’s (van aannemer, architect, makelaar): als lijnbestand Illustrator of EPS 

 Artists impressions en fotomateriaal: Adobe Photoshop bestanden*.psd / 

resolutiedocumenten 225 mm hoog, breedte vrij 150 DPI op 100% 

 Toelichting: worddocument 3 alinea’s tekst totaal maximaal 300 woorden volgens de 

volgende indeling: 1. Uitdaging, 2. Idee, 3. Resultaat. 

4. 5 boekwerkjes waarin is opgenomen het ontwerp (VO) van de woning die meedingt aan 

deze ontwikkelcompetitie en waarin de tekeningen en teksten genoemd in de voorgaande 

3 punten, zijn verwerkt; 

5. Een maquette van het bouwblok 1:200. 

7B. Materiaal waar niet om is gevraagd, wordt niet in de beoordeling betrokken.  

7C. Het ingediende ontwerp van de goedkope woning en de stedenbouwkundige  

  invulling van het bouwblok zijn bindend. Aan de inzendingen worden door de  

  indieners geen voorwaarden gekoppeld. De aannemer ontwikkelt de woningen op eigen  

  rekening en risico, met in achtneming van de uitgiftevoorwaarden van De Zuidlanden.  

  Achtervang constructies met corporaties zijn toegestaan. 

 

Artikel 8. Aanvragen deelnameformulieren 

Deelnameformulieren kunnen worden aangevraagd bij Projectbureau De Zuidlanden  

dhr. W. Brouwer, Boksumerdyk 4, 9084 AA Goutum, via telefoonnummer 058 2344001 of 

via email ftepper@dezuidlanden.nl.  

 

Artikel 9. Tussentijdse informatie  

9A. Op de twee briefings, die in het kader van de uitgifteprocedure Jabikswoude worden  

   gehouden, kunnen vragen met betrekking tot de procedure van deze ontwikkelcompetitie 

 gesteld worden. Hiervan wordt verslag gemaakt. De verslagen worden aan alle indieners  

  toegezonden.  

9B. In december en januari 2011 worden de aannemers met hun architecten in de gelegenheid  

  gesteld de ontwerpen van de(goedkope) woningen en de stedenbouwkundige invulling   

  van het bouwblokken te laten toetsen aan het bestemmingsplan en beeldkwaliteit-

 richtlijnen.  

  Indien bij deze toetsing voor iedereen geldende informatie over de ontwikkelcompetitie  

  naar voren komt, wordt hiervan verslag gemaakt en naar alle indieners toegezonden.  

9C. De verslagen gelden vanaf dat moment als bijlage bij dit reglement en hebben dezelfde  

  binding. 

9D. Overleg buiten deze procedure is niet toegestaan. 

 

Artikel 10. Toetsing  

10A. De inzendingen worden getoetst door het Prijs Voorwaarden Team (PVT). Dit team  

  bestaat uit deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening, welstand en  

  duurzaamheid eventueel aangevuld met overige noodzakelijke disciplines indien de  

  toetsing hierom vraagt.  

10B. In deze toets wordt bekeken in hoeverre de inzending voldoet aan: 

 De toetsingsvoorwaarden (artikel 4),  Deelname (artikel 5), inzending deelname  

  (artikel 6) en inzendingvoorwaarden (artikel 7): 

mailto:ftepper@dezuidlanden.nl
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o Het niet voldoen aan het gestelde in artikelen 5 tot en met 7 vormen een 

uitsluitinggrond voor de beoordeling.  

o Het niet voldoen aan de toetsingsvoorwaarden (artikel 4)vormt daarbij een  

uitsluitinggrond voor de nominatie van het winnende ontwerp. Voor de 

overige beoordeling vormen zij een toetsingsgrond.   

 Voorts toetst het PVT op de duurzaamheidaspecten van de ontwerpen van de goedkope 

woning in relatie tot: 

o Het  voorgestelde materiaalgebruik, uitvoering en detaillering; 

o De levensloopbestendigheid van de goedkope woningen in relatie tot 

hergebruik en veranderende functionele eisen; 

o De toepassing van duurzaamheidmaatregelen in relatie tot hergebruik en 

veranderende, energetische aspecten.  

Dit is gebaseerd op het basisniveau Klimaatplan, het plusniveau EPAL 

afspraken en het innovatieve niveau (bijvoorbeeld energieneutrale 

woningen). Deze duurzaamheidaspecten zijn opgenomen in het 

deelnameformulier. De indieners kunnen hierop aangeven welke 

maatregelen zij toepassen. 

10C. Het PVT maakt een toetsingsrapport waarin de wijze van toetsing en de uitkomsten van  

  de toetsing zijn beschreven. 

10D. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor van het gestelde in lid 10 B kan  

  worden afgeweken. Dit wordt door het PVT gemotiveerd in het toetsingsrapport aan de  

 gemandateerd uitschrijver van deze competitie voorgelegd, nadat ook de jury hierover is  

  gehoord. De gemandateerd uitschrijver neemt vervolgens de beslissing of er van het  

  gestelde in lid 10 B kan worden afgeweken. Deze beslissing vindt plaats binnen de  

  kaders van het Plan van Aanpak waartoe de gemeenteraad heeft besloten op 29  

  november 2010. Hiervan wordt verslag gedaan in het toetsingsrapport.  

10E. De inzendingen die na de toetsing zijn toegelaten tot de beoordeling worden vervolgens 

  beoordeeld door een 3 hoofdige jury. De voorzitter van de jury maakt deel uit van deze  

 3 hoofdige jury en heeft geen stemrecht. Het college van burgemeester wethouders stelt  

  de jury samen.  

 

Artikel 11. Jurybeoordeling 

11A. De jury beoordeelt de wijze waarop de inzendingen reageren op de beoogde  

  ontwikkeling en geeft een analyse van de inzendingen op de afzonderlijke  

  beoordelingscriteria zoals deze in lid 11B zijn aangegeven. Bij de beoordeling van de  

  inzendingen is sprake van een rangordeadvies op basis waarvan het winnende ontwerp,  

  de 2
e
 prijs en de nominatie wordt vastgesteld. Daarnaast geeft zij op basis de  

  beoordeling van de inzendingen aanbevelingen mee aan de uitschrijver. De jury wordt  

  ondersteund door de stedenbouwkundig adviseur uit het PVT. De jury legt haar  

  beoordeling vast in een jury rapport. 

11B. De jury beoordeelt de inzendingen op de volgende criteria: 

 De wijze waarop de goedkope woningen stedenbouwkundig zijn ingepast in het 

bouwblok, met in achtneming van de richtlijnen van het Inrichtingsplan 

Jabikswoude, het Stedenbouwkundig plan Jabikswoude en het Bestemmingsplan 

Jabikswoude; 

 De architectonische verschijningsvorm en uitstraling van de goedkope woningen, 

met in achtneming van de welstandsrichtlijnen, Stedenbouwkundig plan 

Jabikswoude en het Bestemmingsplan Jabikswoude; 

 De voorbeeldfunctie van de goedkope woningen in architectonisch opzicht; 
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 De interpretatie van duurzaamheidaspecten zowel bouwtechnisch, qua wooncomfort, 

energieverbruik en levensloopbestendigheid van de woningen in relatie tot 

hergebruik en veranderende functionele eisen.  

11C. Indien naar de mening van de jury sprake is van onvoldoende kwaliteit van de  

  inzendingen, heeft deze het recht geen prijs toe te kennen. 

11D. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissingen genomen door de jury. 

 

Artikel 12. Publiekbeoordeling 

Het publiek wordt in de gelegenheid gesteld te stemmen op de tentoongestelde inzendingen, 

om zo de winnaar van de publieksprijs te bepalen. De inzending met de meeste stemmen wint 

de publieksprijs. De voorwaarden worden op het stemformulier vermeld. De publieksprijs 

wordt gelijktijdig met de juryprijs uitgereikt.  

 

Artikel 13. Publicatie 

13A. De gemeente Leeuwarden houdt zich het recht voor om de documenten die zijn  

  ingediend, te publiceren en te verspreiden. In geval van publicatie  

  wordt de naam van de aannemer en architect vermeld.  

13B. De documenten van alle inzendingen (behoudens de maquette 1:200) blijven  

  eigendom van de gemeente Leeuwarden. 

13C. De inzendingen worden tentoongesteld op de beurs huis en tuin 2011 en aansluitend in  

  de stadshal.  

 

Artikel 14. Juryrapport 

14A. Voor het vaststellen van de eindconclusies zal de jury voltallig aanwezig zijn.  

14B. Het juryrapport wordt tegelijkertijd met de juryuitspraak uitgebracht. Openbaarmaking  

  van het juryrapport en de bekendmaking van de prijswinnaars & nominatie  

  vinden plaats tijdens de officiële prijsuitreiking. 

 

Artikel 15. Instemming 

Deelnemen aan de besloten ontwikkelcompetitie impliceert de instemming 

met het reglement verbonden aan deze ontwikkelcompetitie. 

 

Artikel 16. Ingangsdatum 

Dit reglement is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. 

Ingangsdatum vormt de verzenddatum van dit reglement en deelnameformulier aan de 

aannemers.  

 

 


