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Voorwoord

Bargeres is een wijk in de open groene stad Emmen, waar natuur en landschap 
onlosmakelijk deel uitmaken van de stadsstructuur. De wijk kent grote opgaven. Een 
sterke vergrijzing en ontgroening in combinatie met een doorzettende krimp van inwoners 
in de regio maakt samenwerking tussen partijen noodzakelijk. Gezamenlijk zoeken we 
naar mogelijkheden om de wijk toekomstbestendig te maken zodat de kwaliteit van de 
leefomgeving weer kan voldoen aan de vraag van nu en later. Nieuw elan is nodig om Emmen 
gereed te maken voor de toekomst. Schoner, door woningen te verduurzamen en DPRA-
water- en klimaatmaatregelen uit te voeren. Hechter, door versterken van sociale structuren 
en gezondheidsinitiatieven. En rijker door de diversiteit van culturen te omarmen en de 
biodiversiteit in relaties met bos en beek op te schroeven. 

Bargeres met aangrenzend het Noordbargerbos kent een rijke stedenbouwkundige en 
cultuurhistorische gelaagdheid die ingezet kan worden voor het beoogde nieuwe elan. 
Deze prijsvraag biedt kansen om de opgaven te verbinden en als katalysator voor (het 
uitvoeringsprogramma van) een gezamenlijke woon- en leefbaarheidsvisie voor Bargeres. Er 
zijn volop kansen om een totaalplan voor de wijk te koppelen aan deze visie. Op basis van dit 
plan willen we de komende jaren sturen op uitvoering. Vondsten uit de Bargeres verwachten 
wij ook te kunnen gebruiken voor andere wijken en stadsranden in Emmen, omdat we in 
andere wijken, hoewel die een ander uiterlijk hebben, een vergelijkbare stedenbouwkundige 
structuur bezitten, en vergelijkbare opgaven. 

Wij zien in Bargeres veel potentie, met voldoende elementen die verbeterd en 
gecombineerd een aantrekkelijkere wijk kunnen vormen. Een gezonde wijk waarin mensen 
worden gestimuleerd gezond te leven. Waar duurzaam gewoond kan worden. Waar 
recreatiemogelijkheden zijn bij het water of in het vele groen. Een wijk met aantrekkelijke 
overgangen naar bestaande landschappelijke structuren. Een wijk waar hechte sociale 
structuren zijn. Een wijk waar bewoners trots op zijn.

Jisse Otter, wethouder van de gemeente Emmen,
mede namens de coalitiepartners Domesta, 
Waterschap Vechtstromen, Staatsbosbeheer, 
Lefier en Sedna
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PANORAMA LOKAAL
Heel veel Nederlanders voelen zich thuis in de voor iedereen bekende woonwijken op de rand 
van stad en buitengebied, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80. Het is de plek waar ze wonen 
en leven. Hun hart ligt er. En het klopt er. Maar kloppen deze wijken van toen nog wel met de 
wensen, verlangen en eisen van nu? Zijn ze klaar voor de toekomst?

Als we de huidige staat van onze woonwijken zien als een eerste laag waarop nu 
doorgebouwd kan gaan worden, ontstaan er veel meer mogelijkheden.
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester

INTEGRAAL ONTWERPEN
Er zijn heel veel urgente opgaven in deze wijken en de gebieden er omheen. Maar met het 
Panorama Nederland als inspiratiebron staat niet het ‘moeten’ centraal, maar zoeken we 
naar de mogelijkheden en naar een gedeeld verlangen als motor voor verandering. Met de 
inzet van ontwerp- en verbeeldingskracht kunnen de grote maatschappelijke vraagstukken 
van nu de sleutel zijn voor welkome structurele verbeteringen in de toekomst: rijker, schoner 
en hechter. Juist in de stadsranden komen veel van deze vraagstukken bij elkaar en kunnen 
elkaar versterken. Deze stadsranden bestaan niet alleen uit de woonwijken, maar ook uit 
sportvelden, volkstuinen, recreatiegebieden en vakantieparken. Op de grens van stad en 
landschap. Met hetzelfde optimisme waarin veel van deze wijken en gebieden werden 
gerealiseerd, is het nu tijd om aan de slag te gaan met de transformatie ervan.

Door het buitengebied en de woonwijk in samenhang te bekijken, ontstaan er nieuwe 
kansen. Hoe kan de voedselproductie slimmer met de wijk worden verbonden? 
Of het wonen met landschap en recreatie?
Berno Strootman, Rijksadviseur voor Fysieke Leefomgeving

SLIM COMBINEREN VAN OPGAVEN
Het kenmerk van de locaties van Panorama Lokaal is dat er tegelijkertijd veel aan de hand is. 
Met Panorama Nederland in gedachten hebben de initiatiefnemers de prijsvraag Panorama 
Lokaal uitgeschreven. Hiermee willen zij gemeenten, corporaties, (markt)partijen en 
samenleving stimuleren om op nieuwe manieren samen te werken en condities te scheppen 
voor ruimtelijke experimenten met maatschappelijke impact. Panorama Lokaal doet een 
beroep op de creativiteit, verbeeldingskracht en realiteitszin om deze opgaven slim te 
combineren en zo winsten te behalen zowel voor de wijk, het buitengebied en de bewoners en 
ondernemers. 

Vaak zijn het wijken waar ogenschijnlijk niet zo veel mis is, maar er dreigt ondanks dat het 
gevaar dat het de probleemwijken van de toekomst worden. 
Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor Fysieke Leefomgeving

Vooraf

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/panorama-nederland
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DOELSTELLINGEN
Panorama Lokaal heeft als doelstellingen:
1. het agenderen van de transformatieopgave van bestaande woonwijken en buitengebied 

in Nederlandse gemeenten naar toekomstbestendige wijken en stadsranden, bij zowel 
de ontwerp- en bouwgemeenschap, de bewoners en de politiek, en waar de verbindingen 
met het landschap worden verbeterd,

2. het stimuleren van innovatie, ontwerpkracht en multidisciplinaire samenwerking, 
3. het stimuleren van kansrijke coalities en nieuwe partnerschappen die in de wijken en het 

aansluitende landschap actief aan de slag gaan met de uitkomsten van de prijsvraag, 
4. het actief delen van nieuwe inzichten en concepten voor een breed publiek, 
5. het brengen van versnelling in het integraal verduurzamen en toekomstbestendig maken 

van woonwijken en buitengebied, en het geven van aanzetten tot het feitelijk realiseren 
van de geselecteerde voorstellen,

6. waar het gaat over woningbouw (renovatie, transformatie en/of nieuwbouw): het 
stimuleren van voorstellen die de bouwketen doorbreken en innoverend zijn op het 
gebied van snelheid en betaalbaarheid, in combinatie met duurzaamheid en de 
bijbehorende openbare ruimte.

PANORAMA EMMEN BARGERES
Op 2 juli 2019 nodigde het CRa lokale coalities uit om zich aan te sluiten. Aan hen werd 
gevraagd om projectlocaties aan de stadsranden voor te dragen om te komen tot 
mogelijke oplossingen voor de problematiek aldaar. Op 24 oktober 2019 maakte het CRa 
de deelnemende coalities en de locaties bekend: Emmen Bargeres, Haarlem Schalkwijk, 
Julianadorp in Den Helder, Rotterdam Beverwaard, Tilburg Noord, Vlaardingen Westwijk en 
Westervoort Mosterdhof.

Dit reglement betreft de prijsvraag voor de locatie Emmen Bargeres. 
Met deze prijsvraag wordt beoogd:

 ⌂ dat het een katalysator is voor de Woon- en leefbaarheidsvisie Bargeres, 
 ⌂ opgaven en partijen in Bargeres te verbinden,
 ⌂ versnelling te brengen in de oplossing van huidige problemen,
 ⌂ kwaliteit in/aan de wijk toe te voegen, passend bij zowel de huidige / toekomstige 

maatschappelijke behoeften en doelstellingen;
 ⌂ ideeën te genereren die ook bruikbaar zijn voor andere wijken en stadsranden in Emmen,
 ⌂ kansen te genereren voor mogelijkheden van partners en zichtbaar te worden voor 

investeerders, provincie Drenthe en rijk, met innovaties in de woningvoorraad en het 
ruimtelijk systeem van Emmen.

PROCEDURE
De procedure van deze prijsvraag is gebaseerd op KOMPAS bij Prijsvragen, met selectie op 
basis van portfolio. De procedure bestaat uit twee fasen: de voorselectie en de ontwerpfase.

Voorselectie
Voor de voorselectie worden multidisciplinaire ontwerpteams uitgenodigd om zich aan te 
melden voor deelname aan de prijsvraag door inzending van een portfolio en motivatie. 
Uit deze aanmeldingen worden maximaal drie teams geselecteerd voor deelname aan de 
ontwerpfase. Voor de voorselectie is geen vergoeding beschikbaar.

Ontwerpfase
Elk van de geselecteerde teams wordt uitgenodigd om ontwerpvoorstellen te doen die 
innovatief, uitvoerbaar, realiseerbaar en opschaalbaar zijn, en die tevens als inspiratie 
kunnen dienen voor andere locaties in antwoord op de opgave van de prijsvraag. Tijdens 
twee ateliersessies worden de deelnemers van de nodige informatie voorzien om hen op 
weg te helpen. Hierbij worden experts betrokken en er is gelegenheid om stakeholders, 

https://www.ontwerpwedstrijden.nl/kompas/Kompas%20Light%20Prijsvragen%20maart%202019.pdf
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bewoners en andere lokale partijen te ontmoeten. Elk van de maximaal drie teams ontvangt 
een vergoeding in de kosten van € 10.000 excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw, 
mits wordt voldaan aan de voorwaarden. De prijsvraag wordt afgesloten met het aanwijzen 
van één team, wiens voorstel naar het oordeel van de jury de beste oplossing biedt voor de 
gestelde opgave. Voorafgaand aan de jurybeoordeling kan aan bewoners en andere direct 
betrokkenen gelegenheid worden geboden om hun reactie op de voorstellen te geven.

Vervolg
Uitkomsten van de prijsvraag, die door de coalitiepartners worden omarmd, worden 
opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de Woon- en Leefbaarheidsvisie van Bargeres 
en ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Ook worden de uitkomsten gedeeld met de 
besturen van de andere coalitiepartners. In het vervolg op de prijsvraag wordt bezien welke 
mogelijkheden met het oog op realisatie van het idee in de betreffende wijk er zijn. Hiervoor 
treedt de uitschrijver in overleg met de hoofdverantwoordelijke inzender van de best 
beoordeelde inzending. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de coalitiepartijen en overige 
stakeholders. De initiatiefnemer van Panorama Lokaal zal de analyses van de prijsvraag met 
een breed publiek delen, onder meer door middel van een tentoonstelling, publicatie en een 
advies aan het kabinet.

REGLEMENT
Op 2 juli 2019 is het reglement voor de eerste ronde van de prijsvraag gepubliceerd onder de 
noemer Panorma Lokaal. Dit reglement beschrijft de prijsvraag voor de locatie Panorama 
Emmen Bargeres. Dit reglement is opgesteld aan de hand van KOMPAS light Prijsvragen. 
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. Aan de teams die worden uitgenodigd voor de ontwerpfase wordt 
aanvullende informatie verstrekt.

De prijsvraag is aangekondigd op TenderNed.

LEESWIJZER
Hoofdstuk 1 bevat informatie over de uitschrijver van de prijsvraag en contactgegevens.
Hoofdstuk 2 bevat informatie over de opgave. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de voorwaarden voor deelname aan de prijsvraag, de voorwaarden 
met betrekking tot de opgave en de voorwaarden met betrekking tot de aanmeldingen.
Hoofdstuk 4 beschrijft de procedure van de voorselectie.
Hoofdstuk 5 beschrijft het ontwerpatelier en de beoordelingsprocedure.
Hoofdstuk 6 beschrijft de administratieve bepalingen die van toepassing zijn op de 
prijsvraag.

https://panoramalokaal.nl/
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/kompas/Kompas%20Light%20Prijsvragen%20maart%202019.pdf
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Emmen
Bargeres

Klopt.
Hier liggen 
kansen.
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1.1 INITIATIEF
De prijsvraag Panorama Lokaal is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (CRa). 
De eerste ronde van de prijsvraag werd op 2 juli 2019 uitgeschreven door de Rijksoverheid, 
vertegenwoordigd door de Rijksbouwmeester, Atelier Rijksbouwmeester, Postbus 20952, 
2500 EX Den Haag, www.rijksbouwmeester.nl. 

Het initiatief wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Aedes en Staatsbosbeheer.

1.2 UITSCHRIJVER EN PARTNERS
De prijsvraag Panorama Emmen Bargeres betreft één van de edities van de tweede ronde 
van de prijsvraag Panorama Lokaal. Deze prijsvraag wordt uitgeschreven door de gemeente 
Emmen.

De gemeente Emmen schrijft de prijsvraag uit in samenwerking met:
 ⌂ Domesta
 ⌂ Lefier
 ⌂ Staatsbosbeheer 
 ⌂ Waterschap Vechtstromen
 ⌂ Sedna

Overige samenwerkingspartners zijn wijkbewoners, de wijkvereniging, Stadsboerderij ‘t Nije 
Hoff, GGD Drenthe en Provincie Drenthe.

1.3 UITVOERING 
De prijsvraag wordt uitgevoerd door het projectteam dat hiertoe is gevormd vanuit het 
Atelier Rijksbouwmeester en het CRa, in samenwerking met Gemeente Emmen, Germa 
Streuding, g.streuding@emmen.nl, tel 06 110 443 75.

Het projectteam staat onder leiding van Rutger Oolbekkink (Inbo). Cilly Jansen (Architectuur 
Lokaal) adviseert over de prijsvraagprocedure.

1.4 CONTACTGEGEVENS
De prijsvraag wordt uitgeschreven via de website https://panoramalokaal.nl/bargeres. 
Vragen kunnen online worden gesteld via de website. Het projectteam is bereikbaar via 
info@panoramalokaal.nl.

1.5 AANMELDING
De prijsvraag verloopt geheel digitaal via de webpagina van de prijsvraag: https://
panoramalokaal.nl/bargeres. Aanmeldingen moeten digitaal worden ingediend via deze 
website. 

1. Uitschrijver

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/
http://www.rijksbouwmeester.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap
https://www.cultureelerfgoed.nl/
https://www.cultureelerfgoed.nl/
https://www.aedes.nl/
https://www.staatsbosbeheer.nl/
https://panoramalokaal.nl/
mailto:g.streuding%40emmen.nl?subject=
https://www.inbo.com/nl/
http://www.arch-lokaal.nl/
http://www.arch-lokaal.nl/
https://panoramalokaal.nl/bargeres
mailto:info%40panoramalokaal.nl?subject=
https://panoramalokaal.nl/bargeres
https://panoramalokaal.nl/bargeres
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2.1 KERN VAN DE OPGAVE 
Bargeres is een woonwijk in Emmen van ruim 4000 woningen gebouwd in de jaren 70 waar 
natuur en landschap onlosmakelijk onderdeel zijn van de stadsstructuur. De wijk ligt op 
de plaats van de vroegere es van de dorpen Noordbarge en Zuidbarge, ten zuidwesten van 
het stadscentrum; deels in een beekdal en deels op de heuvelrug en grenzend aan het 
Noordbargerbos, een multifunctioneel bos in bezit van Staatsbosbeheer. De scheidslijn 
tussen de ondergronden wordt gevormd door het Oranjekanaal dat indertijd is gegraven 
voor de veenontginning. De oude lijnen in het gelaagde landschap zijn nog zichtbaar in de 
boomwallen met oude eikenbomen, die in het stedenbouwkundig plan behouden zijn. 

Dit stedenbouwkundig plan bestaat uit een patroon van 22 brinken ontsloten door een 
rondweg. De verkeersystemen zijn gescheiden, de woningen kennen een duidelijk voor- en 
achterkant en er is een samenhangende, royale groenstructuur. De wijk werd gebouwd voor 
gezinnen, maar nu is de realiteit dat in 70% van de woningen maar 1 of 2 mensen wonen. 

De ruimtelijke structuur is door de jaren heen onveranderd, maar de tijd heeft de wijk 
ingehaald. Na 50 jaar voldoet Bargeres niet meer aan de huidige inzichten voor een leefbare 
wijk en het openbaar gebied is sleets geworden. De huishoudens in de woningen zijn anders 
dan voorheen, kleiner, ouder en dat verandert de sociale structuur. “Mensen zijn elkaar 
verloren”. De woningen, openbare ruimte en stedenbouwkundige structuur sluit niet meer aan 
bij de bewoners van nu en de opgaven op gebied van water en energie van deze tijd.

De coalitie bestaat uit de gemeente Emmen, de woningcorporaties Domesta en Lefier, 
Staatsbosbeheer, Waterschap Vechtstromen en Welzijnsgroep Sedna. De partijen hebben 
individuele opgaven die afzonderlijk van elkaar niet op te lossen zijn. De corporaties 
bezitten gezamenlijk 1500 woningen in Bargeres en willen hun woningvoorraad verbeteren 
en beter laten aansluiten op de vraag. Staatsbosbeheer streeft naar een betere verbinding 
tussen wijk en bos. Het waterschap ziet een stevige opgave om het watersysteem klimaat 
proof te maken: nu blijft regenwater op straat staan en komt rioolwater in overloopvijvers 
terecht. De gemeente en welzijnsorganisaties willen de leefbaarheid vergroten en de wijk 
toekomstbestendig maken. Naast deze coalitie vindt er samenwerking plaats bij het 
opstellen van een Woon- en leefbaarheidsvisie(WLV) voor de wijk Bargeres, een proces dat 
in september is gestart. Daarin zijn de gemeente, de beide corporaties, welzijnsorganisatie 
Sedna en de wijkvereniging Bargeres verenigd. SBB en Waterschap behoren tot de 
klankbordgroep van de WLV. 

De kern van de opgave ligt in de revitalisering van de wijk zodat deze 
toekomstbestendig wordt. Daarbij is de logica van de ondergrond (water, 
bodem, natuur) leidend om te bepalen waar in het systeem welke ingrepen 
kansrijk kunnen zijn. Dit, in combinatie met de vraag welke mutaties en 
kwaliteitsverbeteringen nodig zijn om de woningvoorraad aan te laten 
sluiten bij de huidige en toekomstige bewoners. Daarbij zou het resultaat 
moeten zijn dat sociale en ruimtelijke verbindingen sterker worden, de 
leefbaarheid en bestaande ruimtelijke kwaliteit wordt vergroot. Daarbij 
is de opgave om een houdbare vorm te vinden van eigenaarschap 
en verantwoordelijkheid voor onderhoud van de leefomgeving, waar 
herverdeling van taken, grond en financiering denkbaar is. 

2. Opgave
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Aan de deelnemende ontwerpteams wordt gevraagd om:
1. Een scenario op de schaal van de wijk voor revitalisering, die gebaseerd is op de logica 

van het gebied: de onderliggende natuur (biodiversiteit, water- en energiesystemen) 
en deze verbindt met opgaven wat betreft de woningvoorraad, de wijkstructuur, de 
mobiliteit en de sociale cohesie, 

2. Een globaal financieringsconcept, gekoppeld aan materieel en immaterieel 
eigenaarschap,

3. Een verbeelding van het ‘grensproject’: het overgangsgebied openbaar-privé. Hoe kan 
het oorspronkelijk ruimtelijk systeem van heldere voor- en achterkantrelatie van de 
woning aan een groene en een ‘grijze’ zijde worden herzien en aangepast aan onze tijd 
en de huidige bewoners, zodat sociale isolatie en vereenzaming voorkomen wordt, 
sociale veiligheid en ontmoetingsfunctie worden vergroot en het ruimtelijk beeld van 
verharding, waterbeheer en verschutting wordt verbeterd. Locatie voor deze verbeelding 
is de Rolderbrink. Tijdens de eerste Ateliersessie wordt door corporatie Domesta één of 
meerdere woningblokjes aangewezen in deze brink.

2.2 TOELICHTING OP DE OPGAVE
Scenario voor Bargeres
De vraag aan de deelnemende ontwerpteams is om een scenario voor de revitalisering te 
schetsen op schaal van de wijk. Daarbij vragen we te kijken naar de verschillende trends, 
transities en opgaven en hoe die landen in de wijk. Een scenario bestaat uit verschillende 
stappen en zet de ontwikkelingen in de tijd. Daarbij zijn drie hoofdlijnen belangrijk: de 
logica van water, bodem en natuur vormt de basis, de noodzakelijke mutatieopgave van de 
woningvoorraad en versterking van wijkstructuur, mobiliteit en sociale cohesie.

Logica water, bodem en natuur als basis
Bargeres beschikt over vele, niet altijd meer ervaarbare kwaliteiten, waarop kan 
worden voortgebouwd. De onderliggende structuren en kwaliteiten lenen zich goed 
voor veranderingen die aansluiten bij de hedendaagse wensen van de bewoners. Als in 
de stedenbouw en het omringende gelaagde landschap zo veel mogelijk van de oude 
historische structuren en de fysieke en cultuurhistorische onderlegger ervaarbaar blijft, kan 
dat voor de kwaliteit van de nieuwe woonomgeving van onschatbare betekenis zijn.

Het waterschap wil een gescheiden waterafvoersysteem (riool/regenwater) aanleggen omdat 
er nu (gezondheids-)risico’s geconstateerd zijn door overloopvijvers waar rioolwater in blijft 
staan. Daarvoor zijn allerlei ingrepen in de buitenruimte nodig, bijvoorbeeld wijzigingen in 
het verhardingsbeeld en andere omgang met tuinen. Revitalisering van het watersysteem 
van voormalig beekje de Oude Delft kan gekoppeld worden aan een betere ecologische 
verbinding met het Noordbargerbos. Hoe kan dat gedaan worden op een manier dat de 
natuur zo veel mogelijk zelf het werk kan doen en technische oplossingen zo min mogelijk 
nodig zijn?

Bargeres grenst aan het multifunctionele Noordbargerbos. Klimaatverandering zorgt 
voor druk op het ecosysteem. Verbinding van het bos met de wijk is er onvoldoende. Een 
recreatieve zonering en een geleidelijke overgang van wijk naar bos kunnen dit verbeteren. 
Stadsboerderij ’t Nije Hoff, die medio 2020 opent, zoekt ook verbinding met Bargeres. 
De groene stadsrand dringt diep de wijk in, dankzij het groene stapsgewijze Emmens-
ruimtesysteem, maar wordt onvoldoende beleefd en gewaardeerd. Hoe kan vanuit de kansen 
van het bos de wijk versterkt worden?

Mutatieopgave woningvoorraad
Bargeres heeft rond de 4300 huishoudens. Het aantal inwoners is sinds 2000 met 10% 
afgenomen. Het percentage 65-plussers is sindsdien met meer dan 60% gestegen, het 
aantal jongeren is sterk gedaald. Bijna 70% van de woningen wordt nu bewoond door 
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éénpersoonshuishoudens of huishoudens zonder kinderen. Woningtypen variëren, hoewel 
eengezinswoningen domineren. De woonomgeving is sterk versleten. Woningen voldoen 
niet aan de duurzaamheidseisen en levensloopbestendigheid, die de maatschappij van nu 
verlangt.

De druk op de woningmarkt is niet groot in Bargeres, maar de woningvoorraad is eenzijdig 
en doorschuifmogelijkheden zijn beperkt. Naast sociale huurwoningen zijn er woningen in 
particuliere verhuur en koopwoningen. Het woningbezit van de corporaties is gesnipperd; 
de woningen zijn relatief goedkoop. De WOZ waarde van de woningen ligt tussen € 125.000 
en € 150.000. De bewoners zijn vooral ouderen; door gewijzigd toewijzingsbeleid in de 
loop der jaren zijn ook andere huurders dan gezinnen in de wijk komen. Corporatie Lefier 
heeft investeringen gepland voor verduurzaming; de woningen hebben energielabel D. De 
woningen van Domesta zijn in goede staat, met energielabel tussen B en C.

Er is geen behoefte aan uitbreiding of nieuwe woningen aan de randen, maar vooral aan een 
kwalitatieve mutatieopgave. De gemeentelijke vastgestelde Woonvisie 2018-2023 ‘Snoeien 
doet bloeien’ is gezamenlijk met de corporaties opgesteld, en deze opgaven worden hierin 
ook benoemd. Gedacht kan worden aan transformatie van bestaande woningen (sloop-
nieuwbouw, transformatie, optoppen of splitsen) en aan nieuwe typologieën. Verdunning 
- en elders verdichting, wellicht in/rondom het winkelcentrum - kan wellicht bijdragen aan 
versterking van het groen de wijk en draagvlak voor voorzieningen.

Wijkstructuur, mobiliteit en sociale cohesie
Bargeres kent een grote sociale diversiteit. Mensen willen er graag blijven wonen. Echter, 
de brinken zijn op zichzelf staande buurtjes geworden, met elk eigen problemen. Er 
wonen mensen in de wijk die weten wat ze willen, terwijl anderen geïsoleerd raken 
en vereenzamen. Iedereen laat elkaar in eigen waarde, maar de mensen zijn elkaar 
kwijtgeraakt. De basisvoorzieningen zijn op orde, dichtbij en redelijk centraal geclusterd. 
In het winkelcentrum ontstaat leegstand aan de oostzijde. Het huidige spreidingsbeeld van 
scholen en sportvoorzieningen staat ter discussie vanwege afname van de bevolking. Wat is 
een kansrijk scenario om de sociale en fysieke verbindingen te versterken?

Globaal financieringsconcept
Corporaties en bewonersorganisaties willen dat de gemeente de openbare ruimte 
vernieuwt en de kwaliteit verhoogt, bijvoorbeeld door te investeren in verbeterde fietsroutes 
naar bos en stad. Gemeentelijke budgetten zijn echter ontoereikend voor vernieuwing; 
zelfs het onderhoudsbudget is beperkt. Voor de uitvoeringsagenda van de Woon- en 
leefbaarheidsvisie is zeer beperkt gemeentelijk geld beschikbaar, bedoeld om tot een aanzet 
in de uitvoering te komen. De visie behelst opgaven voor korte en middellange termijn. De 
mate waarin maatregelen zijn uit te voeren, hangt nauw samen met de mogelijkheid van 
externe financiering en subsidies. Aan de ontwerpteams wordt gevraagd na te denken over 
houdbare vorm van financiering van onderhoud aan de openbare ruimte.

2.3 AANDACHTSPUNTEN
Sociale verbinding
Hoewel de gemeente bewonersinitiatieven sterk stimuleert neemt de animo voor 
initiatief af. Door veranderd ruimtegebruik en andere samenstelling van huishoudens is 
individualisering toegenomen. De wens is een wijk waarin iedereen naar vermogen kan 
meedoen, en zelf de regie heeft op het samen leven met anderen en eigen talenten kan 
inzetten om een vitale gemeenschap voort te brengen. De structuur van de wijk draagt bij 
aan spontane ontmoeting en bereikbaarheid van voorzieningen zodat de sociale cohesie 
versterkt wordt en de buurtbetrokkenheid vergroot. Er is een enorm verschil tussen 
de schaal van het eigen erf en het onbenutte groen. Een belangrijke vraag is op welk 
schaalniveau mensen zich verantwoordelijk voelen. Welke ruimtelijke en sociale potenties 
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in de wijk kunnen worden benut om bij te dragen aan een inclusieve samenleving? Hoe kan 
collectiviteit en een gevoel van eigenaarschap van de leefomgeving bij bewoners worden 
vergroot? Biedt transformatie van het winkelcentrum aanknopingspunten voor concentratie 
van zorg en voor ontmoeting?

Omkering gebruik voor-en achterzijden van de woningen
Het oorspronkelijke gebruik van voor- en achterzijden is in de loop der jaren omgedraaid 
door de manier van het parkeren, die door sterk toegenomen autogebruik onoverzichtelijk 
is geworden. Waar mensen vroeger vaker de fiets namen kiezen zij nu voor het gemak van 
de auto; wellicht omdat die direct voor de deur staat en het openbaar vervoer beperkt is. De 
groene drager van de wijk kan worden benut om het oorspronkelijke gebruik van voor- en 
achterzijden van de woningen te herstellen, met parkeergelegenheid aan de ene en langzaam 
verkeer aan de andere kant, zodat meer leven en meer ontmoeting op straat ontstaat.

Tussenmaat
Bargeres heeft een grote identiteit met een overmaat aan mooie, grote groene zones. De oude 
bestaande paden zijn bijzonder waardevol; niet alleen omdat ze een deel van het netwerk 
vormen, maar ook vanwege de leesbaarheid van hun vroegere functionaliteit, gelaagdheid 
en complexiteit. De boomwallen met oude eikenbomen worden zorgvuldig bewaard. De 
bomen worden wel groot; ze staan dicht op de tuinen, schaduwwerking neemt toe en 
eikenprocessierupsen zorgen voor overlast. Hoewel Bargeres de groenste wijk van Emmen 
is, is het groen niet meer zichtbaar: het is verstopt achter de woningen, en verharding 
en verschutting zijn toegenomen. Een tussenmaat tussen privé- en openbare ruimte 
ontbreekt en er zijn geen verblijfsplekken in de wijk of aan het Oranjekanaal. En hoe kan de 
herinrichting worden gekoppeld aan de water- en energieopgaven?

Routes
Een hoofdstructuur met duidelijke routes voor langzaam verkeer wordt gemist, de 
Brinkenweg wordt als racebaan ervaren en het fietspad langs de Brinkenweg als onveilig. 
Nieuwe routes en betere ontsluiting kunnen de wijk zichtbaarder en herkenbaarder maken, 
verbindingen met het centrum en het buitengebied verbeteren en inspelen op eigentijdse 
mobiliteit (elektrische fietsen, deelauto’s, scootmobielen). 
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Noordbargerbos en Stadsboerderij ’t Nije Hoff
De uitgebreide infrastructuur in de wijk is intern gericht en Bargeres is geografisch niet 
goed verbonden met het Noordbargerbos aan de overzijde van de Nieuw Amsterdamsestraat. 
Het bos, in eigendom van Staatsbosbeheer, is het grote groene hart van het gebied. Er 
worden goede ervaringen opgedaan met onderhoud door mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Komende zomer wordt Stadsboerderij ’t Nije Hoff geopend. De betrokkenheid 
bij het bos vanuit de wijk is beperkt tot de naastgelegen volkstuinen. Recreatief gebruik 
van het bos is niet optimaal, het bos heeft geen uitnodigende entree, geen doorgaande 
fietsroutes en de routes uit de wijk sluiten niet aan.

Water en energie
Het oorspronkelijke natuurlijke watersysteem in Bargeres, met een stroomdal en 
beken, is verdwenen door de aanleg van het Oranjekanaal. Het Oranjekanaal loopt als 
cultuurhistorisch monument door de wijk en vormt een ruggengraat voor waterbeheer. 
Het waterschap wil deze waterbeheerfunctie versterken. Daarnaast zijn er kansen om de 
recreatiefunctie te verbeteren. Het winkelcentrum kent nu leegstand aan de oostzijde en kan 
de ligging aan het kanaal beter benutten. 

Er zijn enkele plekken met wateroverlast, maar de wijk is wel koel. Bezien kan worden of 
natuurlijke afwatering in de wijk weer mogelijk is en er weer water in de wijk komt. Daardoor 
kan ook bij de bewoners het klimaatbewustzijn worden vergroot. Ander, meer natuurgericht, 
onderhoud kan bijdragen aan grotere biodiversiteit. De integrale klimaatopgave biedt 
wellicht mogelijkheden voor recreatiemaatregelen. Bij het koppelen van een waardevolle en 
diverse woningvoorraad aan collectieve energie - mogelijk een regionaal warmtenet - kan 
worden gedacht aan verbinding met het naastgelegen grote industrieterrein. 
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3.1 VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
1. Deelname aan de prijsvraag staat open voor multidisciplinaire teams.
2. Van een team maakt tenminste één ontwerper (architect, stedenbouwkundige, 

landschapsarchitect, interieurarchitect) deel uit, die is geregistreerd in het Nederlands 
Architectenregister, dan wel een vergelijkbaar buitenlands register. Deze persoon is 
hoofdverantwoordelijke namens het team.

3. In een team kunnen ook studenten worden opgenomen.
4. Het deelnemende team verplicht zich om, wanneer het wordt geselecteerd, met 

een vertegenwoordiging aan alle bijeenkomsten deel te nemen zoals ateliers en 
eindpresentatie (zie 6.1, planning).

5. Een team mag zich éénmaal aanmelden voor de prijsvraag Panorama Emmen Bargeres.
6. De leden van het team, zoals dat is geselecteerd voor deelname aan de ontwerpfase, 

blijven de gehele prijsvraag deel uitmaken van het team. Deelnemers kunnen zich niet 
laten vervangen.

7. Wanneer sprake zal zijn van enige vervolgopdracht, zal deze worden verstrekt aan de 
hoofdverantwoordelijke van het team.

3.2 VOORKENNIS, BELANGENVERSTRENGELING EN CONTACT
Wie over voorkennis beschikt omdat hij of zij betrokken is (geweest) bij de vraagstelling 
van de prijsvraag Panorama Emmen Bargeres is uitgesloten van deelname. Dit betreft in 
ieder geval de juryleden en hun bureaus en partijen die direct betrokken zijn bij het vormen 
van de lokale coalitie. 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 hierover vragen te stellen vóór de sluiting van de 
vragenronde (zie 6.1). Het is de deelnemers niet toegestaan om contact te zoeken met de jury 
met betrekking tot deze prijsvraag voorafgaand aan de besluitvorming in de eerste ronde. 
Ieder contact of poging tot contact hiertoe zal in beginsel tot uitsluiting leiden.

Het staat partijen die betrokken zijn geweest bij de vraagstelling voor de prijsvraag 
Panorama Emmen Bargeres vrij om deel te nemen aan de andere zes prijsvragen die in het 
kader van Panorama Lokaal zijn uitgeschreven. 

3.3 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPGAVE
Er zijn geen voorwaarden gesteld voor de opgave.

3.4 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE AANMELDING
Een aanmelding bestaat uitsluitend uit:

1. Motivatie 
Maximaal 2 pagina’s (A4 staand, pdf formaat) waarin het team de aanmelding onderbouwt. 
Toegelicht wordt waarom juist dit team het beste antwoord kan geven op de gestelde vraag. 
Wat is de motivatie voor deelname, wat is de affiniteit met de opgave en welke expertise 
wordt door elk van de teamleden ingebracht? De motivatie biedt inzicht in de werkwijze die 
het team voor ogen staat gedurende de periode waarin de ateliers plaatsvinden (plan van 
aanpak).

2. Aanmeldingsformulier 
Via de website worden de gegevens van de teamleden in een digitaal aanmeldingsformulier 
ingevuld. 

3. Voorwaarden
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3. Portfolio 
Een portfolio, maximaal 3 pagina’s A3 in pdf-formaat, liggend (maximaal 20Mb) in de 
Nederlandse taal, dat de volgende informatie bevat: 

 ⌂ relevante referentieprojecten (minimaal drie, maximaal vijf) naar eigen inzicht 
van het team met het oog op de opgave van deze prijsvraag. Dit mogen ook 
onderzoeksopdrachten, afstudeerwerken en niet gerealiseerde plannen zijn. De 
referentieprojecten hoeven niet in het voorgestelde teamverband tot stand gekomen te 
zijn.

 ⌂ onderdelen die verder aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld een bureaubeschrijving, 
bureauvisie, visie op multidisciplinaire samenwerking en eventuele ervaring met 
de realisatie van een voor deze prijsvraag relevant ontwerp of opdracht/project. 
Projecten waaraan teamleden als werknemer bij een ander bureau hebben gewerkt zijn 
aanvaardbaar mits wordt toegelicht wat hun rol is geweest.

In dit stadium van de prijsvraag wordt nadrukkelijk niet gevraagd om ontwerpen / 
oplossingen / denkrichtingen voor de opgave. Materiaal dat niet is gevraagd wordt niet bij 
de voorselectie betrokken. Alleen volledige aanmeldingen die tijdig zijn ingediend worden 
in behandeling genomen. De aanmelding 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 aanmeldingen.

DE AANMELDINGSTERMIJN SLUIT OP 
DINSDAG 21 JANUARI 2020 OM 10.00 UUR. 

Aanmeldingen worden ingediend na publicatie van de nota van inlichtingen. Deze nota kan 
toelichtingen op en aanpassingen van dit reglement bevatten. Het bepaalde in de nota van 
inlichtingen gaat voor het bepaalde in dit reglement.

De contactpersoon ontvangt een automatische bevestiging van ontvangst van de 
aanmelding. Neem contact op met info@panoramalokaal.nl wanneer deze niet binnen een 
dag is ontvangen. Alleen zo kan worden gecontroleerd of de aanmelding is binnengekomen. 

mailto:info%40panoramalokaal.nl?subject=
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4.1 TOETSING
Het projectteam van de prijsvraag toetst, in afstemming met de contactpersoon van de 
prijsvraag (zie onder 1.3) of de aanmeldingen voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven 
in hoofdstuk 3. De resultaten van de toetsing worden ter beschikking gesteld aan de 
uitschrijver. Aanmeldingen die niet of slechts gedeeltelijk aan deze voorwaarden voldoen 
worden in beginsel ongeldig verklaard en uitgesloten van verdere deelname. Het besluit 
hierover wordt genomen door de uitschrijver. Alle geldige aanmeldingen worden toegelaten 
tot de selectie.

4.2 JURY
De aanmeldingen worden geselecteerd door een jury bestaande uit:

 ⌂ Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter)
 ⌂ Bewoner uit de Rolderbrink 
 ⌂ Piet Ziel, stedenbouwkundige gemeente Emmen
 ⌂ Herbert Bosch, Domesta
 ⌂ Anouk Verspeek, Sedna (o.v.b.) 

4.3 SELECTIE
De aanmeldingen worden geselecteerd aan de hand van de volgende selectiecriteria: 

 ⌂ de affiniteit met de opgave, 
 ⌂ de kwaliteit van het plan van aanpak,
 ⌂ de relevantie van de referenties voor de opgave,
 ⌂ de relevantie van de expertise.

De volgorde van deze criteria is willekeurig. De jury selecteert unaniem maximaal drie 
teams, die door de uitschrijver worden uitgenodigd voor deelname aan de ontwerpfase. Alle 
betrokkenen committeren zich aan het jurybesluit.

De jury brengt verslag uit van het resultaat van de selectie in een selectierapport, dat 
openbaar wordt gepubliceerd na het selectiebesluit. De geselecteerde teams worden 
uitgenodigd voor deelname aan de tweede fase van de prijsvraag (ontwerpfase). De overige 
teams worden met een beknopte toelichting op de hoogte gesteld van het feit dat zij niet 
worden uitgenodigd voor de tweede fase van de prijsvraag. 

4. Eerste fase: voorselectie
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5.1 ATELIERSESSIES 
Kick off bijeenkomst 13 februari 2020 (middag)
De startbijeenkomst voor de prijsvraag vindt plaats op 13 februari 2020 op een centrale plek 
in het land. Hierbij zijn, naast initiatiefnemer College van Rijksadviseur, alle lokale coalities 
aanwezig. Ook worden de geselecteerde teams bij deze bijeenkomst verwacht. Doel van 
de bijeenkomst is om kennis te maken met elkaar, met lokale coalities, met de teams en 
met de opgaven. Hiernaast worden inspirerende presentaties gegeven en wordt praktische 
informatie verstrekt

Ateliersessies op locatie in februari en maart 2020 (2x)
De uitschrijver organiseert twee plenaire bijeenkomsten (ateliersessies) op locatie voor 
de teams die worden uitgenodigd voor de ontwerpfase. De eerste bijeenkomst staat in het 
teken van het kennismaken met de coalitie, locatie, bewoners en betrokken stakeholders. De 
tweede bijeenkomst staat in het teken van tussenpresentaties en feedback van (onder meer) 
bewoners. Informatie over data, tijdstippen, programma en locatie van de bijeenkomsten 
wordt tijdig verstrekt aan de teams. De uitschrijver en de teams kunnen desgewenst 
afspraken maken over aanvullende momenten. 

Oplevering voorstellen 24 april 2020
Het resultaat van de ontwerpfase wordt op 24 april 2020 opgeleverd.

5.2 PRESENTATIES
De prijsvraag wordt in mei 2020 afgesloten met de presentatie door elk van de teams aan de 
jury. Hierbij lichten zij het resultaat van de ontwerpfase toe. Daarbij kan, in overleg met de 
teams, worden bezien of en op welke wijze bewoners worden betrokken in een advies aan de 
jury.

Het resultaat van de teams bestaat uit: 
 ⌂ een ruimtelijke verbeelding van het plan in maximaal 3 pagina’s A1 in liggend formaat 

als pdf (minimaal 150 dpi),
 ⌂ een toelichting in staand formaat, A4 in pdf formaat,
 ⌂ een samenvatting in ca. 1000 woorden en 3 afbeeldingen, bedoeld voor communicatie 

(min. 300 dpi, max. 20 MB).

5.3 BEOORDELING 
De jury, samengesteld conform art. 4.2, beoordeelt de voorstellen aan de hand van de 
volgende beoordelingscriteria:

 ⌂ de wijze waarop de voorstellen reageren op de opgave,
 ⌂ de mate van innovativiteit en integraliteit van de voorstellen,
 ⌂ de mate waarin de voorstellen versnelling of doorbraken kunnen genereren,
 ⌂ de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de geboden oplossing in de wijk en de 

ruimtelijke kwaliteit,
 ⌂ de mate waarin sprake is van een positieve impact op het functioneren van de wijk en op 

het leven en wonen van de inwoners,
 ⌂ de voorbeeldwerking voor andere locaties,
 ⌂ realiseerbaarheid.

5. Tweede fase: ontwerpfase
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De volgorde van deze criteria is willekeurig. De jury komt unaniem tot een integraal oordeel.
De prijsvraag wordt afgesloten met het door de jury aanwijzen van één team, wiens voorstel 
zij als beste antwoord op de opgave aanwijst. Alle betrokkenen committeren zich aan het 
jurybesluit.

5.4 JURYRAPPORT
De jury brengt verslag uit van het resultaat 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 het 
resultaat van de prijsvraag.
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6.1 PLANNING
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 fase
voorselectie                         
Uitschrijfdatum prijsvraag            
Sluiting vragenronde             
Publicatie nota van inlichtingen      
Sluiting aanmeldtermijn           
Bekendmaking selectie          

Tweede fase
ontwerpfase         
Kick off            
Ateliersessie 1
Ateliersessie 2 
Oplevering voorstellen     
Eindpresentatie        
Slotbijeenkomst  

6.2 COMMUNICATIE 
Vragen

 ⌂ De uitschrijver stelt geïnteresseerden in deelname in de gelegenheid opmerkingen 
te maken en vragen te stellen over de prijsvraag. Dit is uitsluitend mogelijk via het 
vragenformulier op de website www.panoramalokaal.nl.

 ⌂ Vragen dienen bij voorkeur voor de uiterste datum voor het stellen van vragen gesteld 
te worden (zie onder 6.1). De vragen worden geanonimiseerd en zo spoedig mogelijk 
beantwoord op de website van de prijsvraag. Na sluiting van de vragenronde worden de 
vragen en antwoorden samengevoegd in de nota van inlichtingen; ook dit document 
wordt gepubliceerd op de webpagina van de prijsvraag en gaat boven het bepaalde in 
dit prijsvraagreglement. De uitschrijver kan, indien vragen hiertoe aanleiding geven, 
besluiten extra nota’s van inlichtingen te publiceren. 

 ⌂ Het zich op de hoogte stellen van de vragen en antwoorden 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.

Resultaten
De analyses en reflecties op de opbrengsten van de prijsvraag worden met een breed publiek 
gedeeld. De uitschrijver is de deelnemers daartoe geen vergoeding schuldig. Voor andere 
publicitaire doeleinden is toestemming van de betreffende inzenders vereist.
Het CRa heeft, in samenwerking met de uitschrijver van deze prijsvraag, het voornemen tot:

 ⌂ het onderhouden van de website www.panoramalokaal.nl; 
 ⌂ het samenbrengen van de resultaten van de prijsvraag in een (online)publicatie ter 

inspiratie aan alle geïnteresseerden;
 ⌂ het aandacht geven aan de voortgang en opbrengsten van de prijsvraag op nader te 

bepalen manieren en momenten, waaronder een tentoonstelling,
 ⌂ het uitbrengen van een advies aan het kabinet door het CRa, waarbij ondersteuning 

6. Administratieve bepalingen

2019 / 2020
9 december
19 december
20 december
21 januari
begin februari

2020
13 februari 
26 februari
26 maart
24 april
12 mei 
24 juni

https://panoramalokaal.nl/
http://www.panoramalokaal.nl/
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wordt geboden door een multidisciplinair samengesteld team van TU Delft, Faculteit 
Bouwkunde, dat de resultaten zal analyseren en van een reflectie voorzien. 

6.3 VERGOEDINGEN
Voor het doen van een aanmelding voor deelname aan de prijsvraag worden geen 
vergoedingen beschikbaar gesteld. Elk van de maximaal drie teams die worden geselecteerd 
voor deelname aan de tweede fase (ontwerpfase) ontvangt een vergoeding in de kosten 
van € 10.000 excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw mits wordt voldaan aan de 
gestelde voorwaarden. Informatie over declaratie wordt tijdig aan de hoofdverantwoordelijk 
deelnemer van elk van de teams verstrekt. Er is geen prijzengeld beschikbaar.

6.4 VERVOLG 
Uitkomsten van de prijsvraag, die door de coalitiepartners worden omarmd, worden 
opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de Woon- en Leefbaarheidsvisie van Bargeres 
en ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Ook worden de uitkomsten gedeeld met 
de besturen van de andere coalitiepartners. In het vervolg op de prijsvraag wordt bezien 
welke mogelijkheden met het oog op realisatie van het idee in de betreffende wijk er zijn. 
Hiervoor treedt de uitschrijver in overleg met de hoofdverantwoordelijke inzender van de 
best beoordeelde inzending. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de coalitiepartijen en 
overige stakeholders. Aan deze ambitie kunnen geen rechten worden ontleend. Een eventuele 
vervolgopdracht maakt nadrukkelijk geen onderdeel uit van deze prijsvraag.

6.5 TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBESCHERMING
Op deze prijsvraag is het Nederlands recht van toepassing. Voorkomende geschillen die 
tussen uitschrijver, deelnemers en juryleden, ontstaan naar aanleiding van deze prijsvraag 
worden beslecht door de Nederlandse rechter. Deelnemers moeten hiertoe binnen een 
termijn van 20 dagen gerekend vanaf de datum van bekendmaking van de uitslag van de 
prijsvraag, hun kort geding aanhangig maken bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie 
Assen.
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6.6 ALGEMENE VOORWAARDEN 
 ⌂ Door aanmelding voor deze prijsvraag verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk 

akkoord met het bepaalde in de beschikbaar gestelde prijsvraagdocumenten. 
Degenen die zich aanmelden voor deze prijsvraag verplichten zich geconstateerde 
onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en onregelmatigheden in de verstrekte 
prijsvraagdocumenten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het verstrijken van de 
uiterste datum van aanmelding, te melden aan de contactpersoon van de uitschrijver 
via email info@panoramalokaal.nl. Doet men 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.-

 ⌂ Om te voorkomen dat de overheid met overheidsopdrachten onbedoeld en ongewild 
criminele activiteiten faciliteert, kan de uitschrijver gebruik maken van de Wet 
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB).

 ⌂ De uitschrijver behoudt zich het recht voor om degenen die een aanmelding hebben 
gedaan, in staat te stellen kleine gebreken in hun aanmelding 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 betreft 
nadrukkelijk een bevoegdheid, niet een verplichting van de uitschrijver. Aanmelders 
kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan deze bepaling.

 ⌂ Indien uitschrijver besluit de prijsvraag te staken gedurende de tweede ronde, dan zal 
een vergoeding aan de deelnemende teams worden verstrekt van € 750 excl. btw per week 
(tussen half februari en half mei).

 ⌂ 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. Bij twijfel of vragen hierover, kunnen deelnemers 
voorafgaand aan eventuele publicaties contact opnemen met de contactpersoon van de 
uitschrijver (zie onder 1.4). 

 ⌂ De uitschrijver zal in alle redelijkheid omgaan met situaties waarin het reglement niet 
voorziet. 

mailto:info%40panoramalokaal.nl?subject=
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https://panoramalokaal.nl/bargeres

https://panoramalokaal.nl/bargeres

