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Voorwoord

Verlangen als motor voor verandering 

‘Met wonen, klimaat en energie de stadsranden verbeteren. Hoe kunnen we met behulp 

van deze grote opgaven en met de bijbehorende investeringen het wonen, werken en 

leven in bestaande woonwijken en het aangrenzende buitengebied leuker maken? De 

verbeelding aan zet, het verlangen als motor.’

Panorama Lokaal zoekt woonwijken aan de rand van stad en buitengebied, gebouwd in 

de jaren 60, 70 en 80. Heel herkenbare woonwijken, waar veel mensen zich thuis voelen, 

maar die ook toe zijn aan een flinke opknapbeurt. We willen energiezuinige, betaalbare 

woningen en klimaatbestendige wijken; niet alleen eengezinswoningen, maar ook 

woningen die geschikt zijn voor het groeiend aantal ouderen en kleine huishoudens. 

En we willen dat het aangrenzende landschap onderdeel wordt van de wijk en dat de 

biodiversiteit wordt vergroot. De ruime opzet van deze wijken en de ligging aan het 

buitengebied zorgt ervoor dat deze wijken veel kansen bieden om nieuwe oplossingen 

te vinden voor de belangrijke maatschappelijke vraagstukken van nu. Door meerdere 

maatschappelijke en ruimtelijke opgaven in samenhang te bekijken, ontstaan er 

kansen voor nieuwe oplossingen. En door opgaven slim te combineren is er winst te 

behalen, zowel voor de wijk, het buitengebied als voor de bewoners. 

Ambitie en energie

Ambitie en energie
Panorama Lokaal roept lokale partijen op die de ambitie en de energie hebben om 

met wijken aan de slag om een lokale coalitie te vormen en een locatie aan te melden. 

Zo’n coalitie bestaat minimaal uit een gemeente, een woningcorporatie en een derde 

partij. Ook grondeigenaren uit het buitengebied, energiebedrijven, zorginstellingen en 

andere betrokkenen kunnen zich bij de coalitie aansluiten. Bewoners worden actief 

bij het proces betrokken. De locaties die voor de prijsvraag worden geselecteerd, 

formuleren vervolgens samen met experts een uitdagende en op innovatie gerichte 

opdracht. Creatieve en multidisciplinaire ontwerpteams gaan hier in de tweede fase 

mee aan de slag. De tweede fase gaat begin 2020 van start. Met het vormen van een 

brede coalitie geven we als initiatiefnemers graag het goede voorbeeld. We zijn erg 

blij dat de prijsvraag de beleidsgebieden van vier ministeries verbindt en dat Aedes, 

Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ook zijn aangesloten. De 

komende tijd zal dat nog worden uitgebreid. 

Panorama Nederland
De inspiratiebron voor deze prijsvraag ligt in Panorama Nederland: het optimistische 

toekomstbeeld voor de ruimtelijke inrichting van Nederland, dat het CRa in 2018 

presenteerde. Dit panorama laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken 

van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. 
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Ontwerp- en verbeeldingskracht kunnen helpen om verstedelijking en mobi, 

beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, energietransitie, klimaatadaptatie 

en de opgaven in het buitengebied niet afzonderlijk te benaderen, maar in samenhang 

te bekijken. Aan de hand van de principes van dit Panorama willen de initiatiefnemers 

van de prijsvraag lokale partijen ondersteunen bij het creëren van de juiste condities 

om een positieve impuls te geven aan de stadsranden. 

Daan Zandbelt
Rijksadviseur voor de 
Fysieke Leefomgeving 
 

Floris Alkemade
Rijksbouwmeester

Berno Strootman
Rijksadviseur voor de 
Fysieke Leefomgeving 
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1. Vooraf

1.1 Inleiding
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?

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. 

RIJKER

Van monocultuur naar diversiteit
Veel van de woonwijken en recreatiegebieden aan de rand van de stad lijken op 
elkaar. Ze zijn monofunctioneel en er is er weinig lokale of regionale variatie. De 
eengezinswoning en de parkeerplaats domineren, terwijl er op dit moment veel 
meer vraag is naar woningen voor alleenstaanden en kleinere huishoudens en naar 
keuzevrijheid in vervoersopties. Het is nu tijd om na te denken hoe we de huidige wijken 
en het omliggende groen anders kunnen gebruiken of kunnen transformeren. En hoe 
we de huidige welvaart en vraag naar nieuwe woningen kunnen inzetten voor meer 
diversiteit, keuzevrijheid en kwaliteit van leven.  

fotografie: Gerritjan Huinink
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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)

Een passende en betaalbare woning voor iedereen
Er is een tekort aan woningen in Nederland en de betaalbaarheid van woningen staat 
onder druk. De wachttijden voor sociale huurwoningen lopen op en voor zogenaamde 
‘spoedzoekers’ is daardoor vaak geen passende woonruimte. Ook voor middeninkomens 
wordt het steeds moeilijker om een betaalbaar huis te vinden. Om aan de vraag naar 
betaalbare huizen tegemoet te komen, kijken we vaak de mogelijkheid om nieuwe 
woningen te bouwen in de stad. Maar het aanpassen en verbeteren van bestaande 
huizen, kan ook oplossingen bieden. 

Nieuwe woonvormen
Het merendeel van de huizen in deze wijken is gebouwd voor gezinnen. Dat paste goed 
bij woonwensen in de jaren 60, 70 en 80. Nu zien we juist minder grote gezinnen: de 
huishoudens worden steeds kleiner en steeds meer mensen wonen alleen. Ouderen 
wonen langer zelfstandig thuis en worden gemiddeld ook ouder. Er is dus een mismatch 
tussen de bestaande woningtypes en de huidige woonbehoefte. Veel ouderen hebben 
de wens om te verhuizen naar een kleiner huurappartement in hun eigen wijk. Maar 
vaak zijn zulke woningen niet beschikbaar. Door deze mensen te laten doorstromen 
(binnen de wijk), komen er ook weer woningen beschikbaar voor gezinnen en sluiten de 
woningen beter aan bij de woonwensen van de bewoners.

Meer biodiversiteit en natuurbeleving in het gebied
De meeste wijken uit de jaren 60, 70 en 80 zijn groen en ruim opgezet. Toch is er weinig 
biodiversiteit en natuurbeleving in het gebied. Bij het toekomstbestendig maken van de 
wijken liggen er kansen om natuur-inclusief te bouwen en verbouwen, de omliggende 
natuur meer met de stad te verbinden en de beleving en diversiteit van de natuur 
te verbeteren. We zoeken innovatieve plannen om dat te doen. Zodat het groen in de 
wijk ook kan bijdragen aan de sociale cohesie in de wijk, een gezonde en sportieve 
leefomgeving, beter waterbeheer, meer woongenot en opvang van toenemende hitte. 

fotografie: Rufus de Vries
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HECHTER

Bouwen aan sociale structuren
Een half miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. En dat terwijl de overheid een 
groter beroep doet op de zelfredzaamheid van mensen. In veel wijken veranderen de 
vertrouwde, sociale structuren die veel bewoners kennen en in sommige wijken ligt de 
levensverwachting van bewoners een stuk lager dan gemiddeld. Panorama Lokaal is op 
zoek naar innovatieve ideeën die de sociale verbindingen in de wijk kunnen verbeteren 
en zo kunnen bijdragen aan de leefbaarheid.

Stad en land verbinden
De wijken uit de jaren 60, 70 en 80 vormen nu vaak de buitenrand van de stad, samen 
met sportvelden, volkstuinen, recreatiegebieden en vakantieparken. Regelmatig liggen 
de wijken direct aan het landschap, maar ervaren bewoners de nabijheid van dat 
landschap nauwelijks. De recreatiegebieden die in de jaren zestig ontworpen zijn in 
deze stadsranden, zijn vaak amper verbonden met de wijk. Scheiden van functies was 
heel lang het uitgangspunt bij het ontwerpen van wijken en gebieden. De toekomst 
staat in het teken van verweving. Door het buitengebied en de woonwijk in samenhang 
te bekijken, ontstaan er nieuwe kansen. Hoe kan voedselproductie slimmer met de 
wijk worden verbonden? Of het wonen met landschap en recreatie? De locaties voor de 
prijsvraag moeten bestaan uit zowel bebouwd als landschappelijk gebied.

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)

Meer tijd voor elkaar
De wijken uit de jaren 60, 70 en 80 zijn ontworpen voor de auto. Daar is veel ruimte voor 
gereserveerd, zowel in parkeerplekken als infrastructuur. De komende twintig jaar zal 
er op het vlak van mobiliteit ontzettend veel veranderen, want innovaties volgen elkaar 

fotografie: Gerritjan Huinink
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in hoog tempo op. De afstand van de dagelijkse woon-werkverplaatsingen is in de 
afgelopen decennia bovendien enorm gegroeid. Door een gevarieerd aanbod van werk 
en voorzieningen aan te brengen in de wijken, kan het woon- werkverkeer verminderen 
en worden de reisafstanden korter. Daardoor blijft er meer tijd over voor elkaar en de 
dingen die echt belangrijk zijn.

ONER

Water als verbindende factor
De noodzaak om wijken klimaatbestendig te maken, groeit. De wijken beter voorbereid 
zijn op wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Daarbij speelt water een 
belangrijke rol in de wijken. Het zorgt voor een prettig leefklimaat: het biedt ruimte 
voor de opvang van piekbuien en geeft verkoeling in de zomer. Water kan ook worden 
benut als dragende structuur om stad en land te verbinden: recreatief, ecologisch en 
klimatologisch, maar bijvoorbeeld ook als drager voor nieuwe fietsnetwerken.

Nieuwe energie
Veel van de woningen zijn aan een stevige opknapbeurt toe en moeten verduurzaamd 
worden. Om de klimaatdoelen te halen is het noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt 
van andere energiebronnen. Wijken moeten daarom ‘van het gas af. Bovendien wordt het 
na 50 jaar tijd om iets aan de infrastructuur te doen, zowel onder als boven de grond. De 
uitdaging is om te verduurzamen op een manier waarbij de stedelijke en de landelijke 
omgeving aan kwaliteit zullen winnen. 

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)

SCHONER

Bron: Energiesprong
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1.2 Doelstellingen
Met Panorama Nederland in gedachte willen de initiatiefnemers gemeenten, 
corporaties, (markt)partijen en samenleving stimuleren om op nieuwe manieren 
samen te werken en condities te scheppen voor ruimtelijke experimenten met 
maatschappelijke impact. Hiernaast heeft de prijsvraag als doelstellingen:

1. het agenderen van de transformatieopgave van bestaande woonwijken in 
Nederlandse gemeenten naar toekomstbestendige woonwijken, 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 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.

•	

Luister 
eens...
klopt het 
nog?

Hoe maken we  
de stadsranden 

klaar voor  
de toekomst?
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1.3 Procedure
De prijsvraag Panorama Lokaal bestaat uit twee rondes, die elk bestaan uit twee delen. 

In de eerste ronde selecteert het College van Rijksadviseurs zeven lokale coalities die 
zich aanmelden voor deelname aan Panorama Lokaal. In de tweede ronde schrijven de 
lokale coalities i.s.m. het CRa elk hun eigen prijsvraag uit. Voor elke locatie worden drie 
ontwerpteams geselecteerd die in een atelier tot ontwerpvoorstellen zullen komen. In 
het vervolg op de prijsvraag verstrekt elk van de zeven coalities een nader te bepalen 

vervolgopdracht.

Bij het formuleren van de prijsvraagopgave, het opstellen van de prijsvraagreglementen, 
de programmering van ateliers, de selectie van de teams en de formulering van de 

vervolgopdracht worden de coalities ondersteund door een team van toonaangevende 
experts onder aanvoering Van het College van Rijksadviseurs. 

1A Openbare aanmelding
Selectie 7 coalities

1B Formulering opgave prijsvraag
Vaststellen reglement prijsvraag

2A Openbare prijsvraag (7x)
Selectie 3 ontwerpteams (7x)

2B Ontwerpatelier (7x)
Selectie winnaars (7x)

Vervolgopdracht (7x)
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Eerste ronde: oproep coalities met projectlocaties 
aan de stadsranden

1A Selectie coalities
Lokale coalities worden uitgenodigd om zich aan te melden voor deelname 
aan Panorama Lokaal. Deze coalities bestaan tenminste uit een gemeente, een 
woningcorporatie en een derde partij. Ook andere partijen kunnen aansluiten en 
bewoners van de wijk worden nauw betrokken. In de aanmelding worden de motivatie 
voor deelname en het voorgedragen gebied beschreven. Hiernaast wordt toegelicht 
welk probleem moet worden opgelost en welke rol de betrokkenen zullen hebben bij de 
uitvoering van het vervolg op de prijsvraag. 

Vanwege het experimentele karakter van dit project is de opzet van de prijsvraag 
getest met coalities in een tweetal gemeenten. De eerste ervaringen zijn betrokken bij 
het ontwikkelen van deze procedure. Bij het lanceren van de prijsvraag worden één of 
twee locaties gepresenteerd als voorbeeld voor nieuwe partijen die zich aanmelden. In 
aanvulling hierop selecteert het College van Rijksadviseurs, onder voorzitterschap van 
de Rijksbouwmeester, selecteert tot maximaal zeven coalities, met wie zij een gesprek 
voert voorafgaand aan de definitieve keuze selectie. Het gehele project wordt dan met 
maximaal zeven coalities uitgevoerd. 

1B Formuleren ontwerpopgave
De zeven deelnemende partijen formuleren ieder hun eigen ontwerpopdracht, waarvoor 
ieder van hen in de tweede ronde een prijsvraag zal uitschrijven onder ontwerpteams.  
De ontwerpopdrachten worden geformuleerd tijdens Panorama Sessies; een 
pressurecooker bijeenkomst op locatie waar alle betrokkenen bij de lokale coalitie, het 
CRa en experts aanwezig zijn. Daarbij worden de context en ambities verkend, er worden 
inhoudelijke reflecties gegeven door experts en in een interactieve werkvorm worden 
de contouren van de opdracht geformuleerd, die gericht is op innovatie. Op basis van 
de resultaten van de Panorama Sessie maakt Architectuur Lokaal een voorstel voor 
het bijbehorende reglement voor elk van de zeven locaties. Deze reglementen worden 
opgesteld aan de hand van KOMPAS light prijsvragen. Hoewel dit niet in de verwachting 
ligt, kan niet worden uitgesloten dat een specifieke opgave aanbestedingsplichtig 
zou blijken te zijn. In dat geval zal het reglement voor de prijsvraag conform 
aanbestedingswetgeving worden opgesteld. 

De eerste ronde wordt afgesloten met de vaststelling van een reglement voor elk van de 
zeven prijsvragen door betrokkenen.
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Tweede ronde: ontwerpprijsvragen en ateliers

2A Selectie ontwerpteams
Op basis van elk van de reglementen schrijft iedere coalitie in samenwerking met 
het CRa een eigen prijsvraag uit. Deelname aan deze prijsvraag staat open voor 
multidisciplinaire teams; minimaal één van de teamleden is ingeschreven in het 
Architectenregister. Aan de ontwerpteams wordt gevraagd om een motivatie voor 
deelname, en een onderbouwing waarom het voorgestelde team als beste antwoord 
kan geven op de vraag. In een portfolio kan het team en/of de teamleden hun expertise 
onderbouwen met referentieprojecten. Per locatie wordt een jury samengesteld die 
maximaal 3 teams selecteert. De jury, onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester, 
bestaat verder uit tenminste één van de beide Rijksadviseurs voor de Leefomgeving en 
maximaal vier onafhankelijke juryleden met specifieke deskundigheid in relatie tot de 
locatie en de opgave. De jury komt tot een unaniem oordeel. Deelnemers verplichten 
zich om, wanneer zij worden geselecteerd, aan alle bijeenkomsten deel te nemen, zoals 
ateliers en eindpresentatie. Deelnemers kunnen zich niet laten vervangen.

2B Ontwerpateliers
De geselecteerde ontwerpteams worden uitgenodigd om in atelierverband 
ontwerpvoorstellen te doen, die innovatief, uitvoerbaar, opschaalbaar en 
reproduceerbaar zijn, en die tevens als inspiratie kunnen dienen voor andere locaties. 
De ateliers worden begeleid door deskundigen die vanuit de lokale coalities worden 
ingezet om de uitvoering in het vervolg te vergemakkelijken. Tijdens de ateliers worden 
bewoners en andere lokale betrokkenen uitgenodigd en kunnen ook experts informatie 
geven. De geselecteerde ontwerpteams ontvangen een tegemoetkoming in de kosten die 
ter beschikking wordt gesteld door de lokale coalities; de hoogte hiervan wordt vermeld 
in het reglement (bedrag excl. de door de coalitie te vergoeden btw).

De tweede ronde wordt afgesloten met het aanwijzen door de jury van één team, wiens 
voorstel als beste wordt aangewezen door de jury. Ook dit oordeel is unaniem.
De analyses en reflecties op de opbrengsten van de prijsvraag worden met een breed 
publiek gedeeld.

Vervolg
De initiatiefnemers zullen zich inspannen voor het verstrekken van een vervolgopdracht 
door derden aan de hoofdverantwoordelijke inzender van het winnende team, die zal zijn 
gericht op een eerste stap naar mogelijke realisatie. 

1.4 Reglement
Dit reglement is opgesteld aan de hand van n KOMPAS light Prijsvragen. 
Het reglement beschrijft het verloop van fase 1A. Het bepaalde in dit reglement 
is bindend voor alle partijen: de uitschrijver, de partners, de deelnemers en de 
beoordelaars. 
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2. Uitschrijver

2.1 Uitschrijver 
De prijsvraag Panorama Lokaal is een initiatief van het College van Rijksadviseurs 
(CRa) en wordt uitgeschreven door de Rijksoverheid, vertegenwoordigd door de 
Rijksbouwmeester, Atelier Rijksbouwmeester, Postbus 20952, 2500 EX Den Haag, www.
rijksbouwmeester.nl

2.2 Partners 
Dit 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 
 

2.3 Uitvoering van de prijsvraag
Voor de uitvoering van de prijsvraag heeft de uitschrijver een projectteam 
samengesteld. De projectleiding en -organisatie is in handen van een projectteam 
vanuit het Atelier Rijksbouwmeester en het CRa onder leiding van Rutger Oolbekkink 
(Inbo). De partners van de prijsvraag leveren inhoudelijke ondersteuning. Cilly Jansen 
(ARchitectuur Lokaal) adviseert over de prijsvraagprocedures. 

2.4 Contactgegevens
De prijsvraag wordt uitgeschreven via de website www.panoramalokaal.nl.
Vragen kunnen online worden gesteld via de website. Het projectteam is bereikbaar via 
info@panoramalokaal.nl

2.5 Aanmelding
De prijsvraag verloopt geheel digitaal via de webpagina van de prijsvraag: 
www.panoramalokaal.nl. Aanmeldingen moeten digitaal worden ingediend via deze 
website.
 

http://www.collegevanrijksadviseurs.nl
http://www.rijksbouwmeester.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-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit
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/
http://www.inbo.com
http://www.panoramalokaal.nl
mailto:info%40panoramalokaal.nl?subject=
http://www.panoramalokaal.nl
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3. Voorwaarden  

3.1 Voorwaarden voor deelname
Aanmelding voor deelname aan de eerste ronde van de prijsvraag staat open voor lokale 
coalities.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

•	 - Lokale coalities bestaan in ieder geval uit (1) een gemeente, (2) een 
woningcorporatie en (3) een derde partij. Dit hoeft geen reeds bestaand 
samenwerkingsverband te zijn, maar bij aanmelding moet de minimale 
samenstelling van deze drie partners wel bekend zijn.

•	 - de lokale coalitie maakt duidelijk op welke manier bewoners en eigenaren in de 
buitenwijk en het buitengebied worden betrokken in het traject. Hierbij kunnen 
anderen aansluiten zoals:

 - grondeigenaren van gebieden aan de stadsranden of in het buitengebied waarin 
de projectlocatie wordt gedacht. Een grondeigenaar is een persoon, organisatie 
of onderneming die een (of meer) concrete locatie(s) inbrengt die hij of zij in 
eigendom heeft 

 - energiebedrijven, zorginstellingen, beheerders van het buitengebied of gebieden 
aan de stadsranden.

 - andere relevante partijen met een specifieke betrokkenheid bij de projectlocatie 
en/of de geschetste opgave.

•	 - De hierboven bedoelde organisaties maken gedurende de gehele prijsvraag deel uit 
van de coalitie. 

•	 - De coalitie wijst een contactpersoon aan. Deze contactpersoon maakt gedurende de 
gehele prijsvraag als contactpersoon deel uit van de coalitie.

•	 - Een deelnemende coalitie mag slechts eenmaal een aanmelding doen. 
•	 - In de tweede ronde kan de samenstelling van de coalitie worden aangepast en/of 

uitgebreid met aanvullende expertise, mits aan bovengenoemde voorwaarden wordt 
voldaan. 

•	 - Aanmelding voor deelname is uitsluitend mogelijk door het invullen van de 
aanmeldingsdocumenten (zie onder 3.3) via de website www.panoramalokaal.nl

DE AANMELDINGSTERMIJN SLUIT OP 3 OKTOBER 2019, 10 uur.

3.2 Voorwaarden met betrekking tot de opgave

Locaties 
De prijsvraag richt zich op stadsranden. Belangrijke factor daarin zijn woonwijken met 
een woningvoorraad die eind jaren 60, 70 en 80 is gebouwd en waarvan een substantieel 
deel corporatiebezit is. De voordracht voor het gebied is gericht op:
•	 - Locaties waarbij een zoekgebied kan worden gedefinieerd dat deels uit woonwijk en 

deels uit buitengebied bestaat. Deze hoeven niet per se direct aan elkaar te grenzen.
•	 - Locaties met een combinatie van stevige uitdagingen.
•	
•	

http://www.panoramalokaal.nl
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Opgave
Voor het voorgedragen gebied wordt het probleem beschreven waarvoor een oplossing 
moet worden gevonden, evenals de ambities die er leven voor de oplossing van dit 
probleem. De problematiek wordt per locatie uitgewerkt in een opdrachtformulering. Dit 
wordt de opgave van elk van de prijsvragen die per locatie wordt uitgeschreven onder 
multidisciplinaire ontwerpteams. 

3.3 Voorwaarden met betrekking tot de aanmelding
Aanmeldingen bestaan uitsluitend uit een aanmeldingsformulier plus bijlagen, die via 
de webpagina worden geüpload (zie bijlage). Hierin wordt gevraagd naar: motivatie, 
samenstelling lokale coalitie, samenwerking, locatie, opgaven en de manier waarop 
bewoners en andere relevante partijen zijn of worden betrokken. 

Aanmeldingen worden bij voorkeur ingediend na de publicatie van de nota van 
inlichtingen. 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.

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. 

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. 

mailto:info%40panoramalokaal.nl?subject=
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4. Selectieprocedure

4.1 Toetsing 
Eerst toetst het projectteam van de prijsvraag of de ontvangen aanmeldingen voldoen 
aan de voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3. Aanmeldingen die niet of slechts 
gedeeltelijk voldoen aan deze voorwaarden worden in beginsel ongeldig verklaard 
en uitgesloten van verdere deelname. De resultaten van de toetsing worden aan het 
CRa ter beschikking gesteld. Het CRa beslist over eventuele uitsluiting. Alle geldige 
aanmeldingen worden toegelaten tot de selectie. Het staat het projectteam vrij andere 
expertise te betrekken. 

4.2 Selectie 
Uit de geldige aanmeldingen selecteert het College van Rijksadviseurs (CRa) maximaal 
7 locaties, inclusief de 1-2 testlocaties. Het CRa wordt bij de selectie ondersteund 
door projectleider Rutger Oolbekkink, projectleider; verslaglegging door Cilly Jansen 
(Architectuur Lokaal). Het staat het CRa vrij om hier aanvullende expertise bij uit te 
nodigen. 

Selectiecriteria
Het CRa selecteert de aanmeldingen aan de hand van de volgende criteria:
1. Actualiteit en urgentie: in hoeverre speelt de opgave op (veel)andere plekken, 
2. Overtuigingskracht: motivatie van de lokale partijen om met elkaar aan de slag te 

gaan, 
3. Experiment: de openheid van lokale partijen om te zoeken naar nieuwe invalshoeken,
4. Realisatie: het commitment van de lokale opdrachtgevers om de prijsvraag te 

gebruiken als opstap naar realisatie,
5. Betrokkenheid: de manier waarop bewoners zijn betrokken.

Bij de afweging wordt gestreefd naar een brede selectie in geografische spreiding 
en variatie in opgaven. Het CRa maakt een unanieme selectie en kan aanbevelingen 
formuleren voor de volgende fase van de procedure.

Selectierapport en uitslag
Het CRa brengt verslag uit van de selectie in een rapport dat dat zo spoedig mogelijk 
na de selectie wordt gepubliceerd. Alle betrokkenen committeren zich aan de het 
besluit van het CRa. Het rapport bevat een algemene interpretatie van de gehanteerde 
selectiecriteria en het verloop van de selectie. De uitschrijver bericht de coalities 
die de geselecteerde aanmeldingen hebben ingediend dat zij worden uitgenodigd 
voor deelname aan de volgende fase. De overige coalities worden met een beknopte 
toelichting op de hoogte gesteld van het feit dat zij niet uitgenodigd worden voor de 
tweede ronde.
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5. Administratieve bepalingen

5.1 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. 

Ronde 1A 
Uitschrijfdatum    2 juli 2019
Vragen en antwoorden    19 september
Sluiting aanmeldtermijn      3 oktober
Definitieve vaststelling selectie  17 oktober
Bekendmaking locaties   24 oktober (DDW 2019)

Ronde 1B
Panorama sessies    november
Publicatie reglementen   eind november – begin december

Ronde 2A
Sluiting inzendtermijn   medio januari 
Selectie teams door jury   eind januari 2020

Ronde 2B
Gezamenlijke kick off   20 februari 2020
Ateliersessies     eind februari – begin april 2020
Eindpresentaties en jurering  begin mei 2020 
Slotbijeenkomst     juni 2020

5.2 Communicatie 

Vragen
•	 De uitschrijver stelt geïnteresseerden in deelname staat 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 5.1 van dit reglement. 
De vragen worden geanonimiseerd gebundeld en zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
op de onder 5.1 genoemde datum, beantwoord worden in de nota van inlichtingen die 
op de website van de prijsvraag wordt gepubliceerd. Het zich op de hoogte stellen van 
de gepubliceerde nota van inlichtingen behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van 
de geïnteresseerden. Het bepaalde in de nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde 
in dit prijsvraagreglement. De uitschrijver kan, indien vragen hiertoe aanleiding 
geven, besluiten extra nota’s van inlichtingen te publiceren. De uitschrijver roept 
geïnteresseerden op geconstateerde onduidelijkheden zo spoedig mogelijk door te 
geven, zodat zij tijdig in staat gesteld wordt de prijsvraag aan te passen. 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 
zoals bedoeld in art. 1.4 zal in beginsel tot uitsluiting leiden.

Resultaten 
De analyses en reflecties op de opbrengsten van de prijsvraag worden met een breed 
publiek gedeeld. De uitschrijver is de inzenders daartoe geen vergoeding schuldig. Voor 
andere publicitaire doeleinden is toestemming van de betreffende inzenders vereist.

http:// www.panoramalokaal.nl
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De uitschrijver heeft 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.

5.3 Vergoedingen
Voor het doen van een aanmelding in de eerste ronde van de prijsvraag worden geen 
vergoedingen beschikbaar gesteld. 

5.4 Vervolg 
De initiatiefnemers zullen zich inspannen voor het verstrekken van een vervolgopdracht 
door derden aan de hoofdverantwoordelijke inzender van het winnende team, die zal zijn 
gericht op een eerste stap naar mogelijke realisatie. 
De analyses en reflecties op de opbrengsten van de prijsvraag worden met een breed 
publiek gedeeld.

5.5 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 zich 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 Den Haag.

 

5.6 Algemene voorwaarden 
•	 - 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 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 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 
pijsvraagdocumenten 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.

•	 - 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 
beetreft nadrukkelijk een bevoegdheid, niet een verplichting van de uitschrijver. 
Aanmelders kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan deze bepaling.

•	 - 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 nemen deelnemers voorafgaand aan eventuele publicaties contact op met de 
contactpersoon van de uitschrijver (zie art. 2.4). 

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

http://www.panoramalokaal.nl
mailto:info%40panoramalokaal.nl?subject=
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Relevante links
1. Inspiratiebron voor de prijsvraag is Panorama Nederland https://www.

collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/panorama-nederland 
2. Een kwart van de Nederlandse woonwijken is gebouwd in de jaren 60, 70 en 80; een 

periode met een enorme woningnood. www.bestaandewijk.nl.
3. https://www.pbl.nl/publicaties/stadsranden-schakelzones-tussen-stad-en-land
4. Bijna 40% van de volwassen Nederlanders voelt zich eenzaam, RIVM, 30 september 

2018.
5. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/07/schets-mobiliteit-

naar-2040.
6. De handleiding Kompas light Prijsvragen is ontwikkeld door Architectuur 

Lokaal op initiatief van en in samenwerking met de Rijksbouwmeester, en wordt 
onderschreven door onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 
brancheorganisaties.

7. https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/predicaat_
experimentele_woningbouw_1968-1980.pdf

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/panorama-nederland 
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/panorama-nederland 
http://www.bestaandewijk.nl
https://www.rivm.nl/nieuws/bijna-veertig-procent-van-volwassen-nederlanders-voelt-zich-eenzaam
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/07/schets-mobiliteit-naar-2040
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/07/schets-mobiliteit-naar-2040
http://Kompas light Prijsvragen
https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/predicaat_experimentele_woningbouw_1968
https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/predicaat_experimentele_woningbouw_1968
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PANORAMA LOKAAL
Aanmeldformulier lokale coalities

COALITIE
1. Gemeente
- Naam gemeente
- Adres, postcode en plaats
- Contactpersoon: Naam, Functie, email, tel

2. Woningcorporatie(s)
- Naam
- Adres, postcode en plaats
- Contactpersoon: Naam, Functie, email, tel

3. Derde partij
- Naam
- Type organisatie
- Adres, postcode en plaats
- Contactpersoon: Naam, Functie, email, tel

4. Overige samenwerkingspartners
 Met welke andere organisaties, personen of bedrijven wilt u samenwerken? 
 Geef per organisatie etc. aan of deze al benaderd zijn en of hun bijdrage is 
toegezegd. 

5. Contactpersoon, aanspreekpunt gedurende de gehele prijsvraag:
- Naam
- Adres, postcode en plaats
- Contactpersoon: Naam, Functie, email, tel

MOTIVATIE
Waarom wil uw coalitie meedoen met Panorama Lokaal? Wat is de aanleiding om een 
locatie aan te melden en wat hoopt u dat het u oplevert? 
(max. 200 woorden)

SAMENWERKING
Beschrijf de manier waarop u de organisatie van het proces binnen de gemeente en 
de planning borgt en hoe u met uw partners gaat samenwerken in dit traject. Maak 
duidelijk op welke manier bewoners van de wijk worden betrokken in het project. 
(max. 200 woorden)

OPGAVE EN LOCATIE
1. Geef een beknopte omschrijving van de locatie (wijk aan stadsrand en    
 buitengebied). Wat zijn de belangrijkste problemen waarvoor u zoekt naar een   
 innovatieve oplossing? 
 (max. 300 woorden)

2. Beschrijf de lokale context en geef ook aan wat de positie van het traject is   
 binnen de beleidscontext van de betrokken partijen. 
 (max. 300 woorden)

3. Bijzonderheden? 
 Zijn er bijzonderheden of heeft u andere opmerkingen?
 (max. 150 woorden)
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BIJLAGEN, TOE TE VOEGEN:
•	 Plankaart: Maak het projectgebied duidelijk op een kaart, waarbij ook de 

eigendommen van de lokale coalitie zijn weergegeven.
•	 Beeldimpressie locatie
•	 Relevante (visie-)documenten

INZET LOKALE COALITIE TIJDENS PRIJSVRAAGTRAJECT
Voor een goed verloop van het prijsvraagtraject is er inzet nodig van de lokale partijen. 
Bij selectie zeggen de lokale partijen toe dat onderstaande inzet kan worden geleverd: 
•	 - Aanwezig zijn op de Panorama Sessie (één dag tussen half oktober en eind 

november) en het ter beschikking stellen van een geschikte locatie 
•	 Inzet contactpersoon (1 of meer) die verantwoordelijk is voor de organisatie 

van de ateliers op locatie en voor begeleiding van de teams. Hierbij wordt hij/
zij ondersteund door het projectteam van Panorama Lokaal. De tijdsinvestering 
bedraagt minimaal 60 uur per persoon (incl. deelname aan de Panorama sessie en 4 
atelier sessies).

•	 - Faciliteren van de atelier sessies op locatie (inclusief de eindpresentatie en 
jurering)

•	 - Aandragen van 2 lokale juryleden (selectie van drie teams en het kiezen van een 
winnaar)

•	 - Garantie voor de tegemoetkoming in de kosten van drie deelnemende teams (a 
10.000, ex. btw)




