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Nota van Inlichtingen 

 
1e Nota van Inlichtingen behorende bij de Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020, dd. 10-11-2019  
 
 
Inleiding 
 
Deze nota van inlichtingen bevat de vragen die zijn gesteld bij de kick off bijeenkomst op 27 
september 2019 in Den Bosch en de vragen die zijn gesteld tot de sluiting van de eerste vragenronde 
op 1 november 2019 en de antwoorden op deze vragen.  
Het bepaalde in deze nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in het reglement van de prijsvraag 
d.d.27 september 2019. De sheets van de gehouden presentaties van 27 september 2019, zoals op 
de site www.eowijers.nl staan worden beschouwd als onderdeel van deze nota van inlichtingen 
evenals de brief van 18 oktober 2019 (ook op de website) aan op dat moment bekende 
belangstellende teams/teamleden.   
 
Opmerkingen van de uitschrijver 
 
- Werkwijze registratie: 
Er zijn twee vormen van registratie: 

1. ‘Registratie als belangstellende’ is vrijblijvend en vooral bedoeld voor matchmaking. Dit 
verplicht tot niets.  

2. ‘Registratie voor inzending’ is verplicht. Registreren kan tot het laatste moment van inzenden 
(16 december 2019 om 12.00) voor de 1e ronde. Het is aan te raden om je eerder te 
registreren dan vlak voor het doen van een inzending voor de 1e ronde. Je krijgt per 
omgaande in je mail een aanmeldlink naar de inzendpagina. Daarop staat een digitaal 
inzendformulier. 

n.b.  Degene die zich al hebben opgegeven als ‘belangstellende’ dienen zich ook nog te registreren 
voor inzending.  
 
- Punt 3.1 uit het reglement: “Deelname aan de prijsvraag staat open voor multidisciplinaire teams” 
We willen iedereen een kans geven om een team te vinden of zijn team te verrijken met specifieke 
expertise, daarvoor hebben we een vorm van matchmaking ontwikkeld.  
Geïnteresseerden kunnen op het formulier ‘registratie als belangstellende’ invullen, wat ze zoeken of 
aanbieden. Wij plaatsen ‘het prikbord’ op een besloten deel van de website, belangstellenden 
ontvangen een wachtwoord en kunnen daarna zelf de partijen benaderen.  
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Vragen & Antwoorden 
 
A. Vragen aan of over de regio’s  
 
Gebiedsexcursies 
1. Vraag: Op de website stond dat er in oktober gebiedsexcursies zouden plaatsvinden, gaan 

deze nog door?  
Antwoord: Dit wordt eind november en begin december. Regio’s organiseren dit zelf en het  
is niet verplicht. Informatie hierover vindt u onder C. van deze nota van inlichtingen en op de 
regiopagina’s kan u zich aanmelden.  

 
 
Digitaal kaartmateriaal   
1. Vraag: Wordt er digitaal kaartmateriaal aangeleverd? 

Antwoord: Er is kaartmateriaal voor Zuid Limburg, zie onderstaand punt C. Voor digitaal 
kaartmateriaal kan je gebruik maken van de openbare informatie. U kan bijvoorbeeld denken 
aan de volgende links: https://www.pdok.nl/ en  https://www.topotijdreis.nl/.  

 
2. Vraag: wordt er digitaal kaartmateriaal voor de 2e ronde aangeleverd? 

Antwoord: In de 2e ronde worden de ateliers door de specifieke regio’s voorbereid en 
begeleid. Of er digitale kaartbestanden aan het team beschikbaar gesteld voor de 2e ronde is 
afhankelijk van de desbetreffende regio. 

 
Omgevingsmanagement 
1. Vraag: Staat het ons vrij om zelf contact op te nemen met belangenorganisaties, 

ondernemers en/of bewoners in het gebied en hen te betrekken bij de prijsvraaguitwerking? 
Antwoord: Ja, er mag met iedereen contact worden gelegd behalve met de juryleden.  

 
 
Gebiedsvragen 
1. Vraag : Hoe verhoudt de prijsvraag zich tot het lopende traject voor het 

Landschapsontwikkelingsplan van de Alblasserwaard-vijfheerenlanden; inhoudelijk en 
procesmatig?  
Antwoord: Het huidige in ontwikkeling zijnde landschapsontwikkelingsplan richt zich op de 
korte termijn. De opgave is daarin om binnen relatief kort tijdsbestek stakeholders op alle 
ruimtelijke opgaven, waaronder de toekomst van de agrarische sector (zie 
https://www.la5hl.nl/de-opgave/) bij elkaar te brengen en draagvlak te creëren voor de 
toekomstvisie en het landschapsontwikkelingsplan. Vervolgens wordt er een 
uitvoeringsprogramma opgesteld voor de kortere termijn, waarin projecten en programma’s 
concreet worden benoemd en gerealiseerd. Het ontwerpend onderzoek voor Eo Wijers moet 
expliciet ingaan op de lange termijn.  
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B. Vragen over de Prijsvraag algemeen  
 
Deelname 
1. Vraag: Mogen studenten zelfstandig een team vormen, als ze opgeleid worden aan een 

opleiding die in principe toegang gaat geven tot het register?  
Antwoord: Ja, het studentennummer dient dan in plaats van een nummer uit het 
architectenregister. Voorkeur heeft het een zo divers mogelijk team te vormen  
 

2. Vraag: Volgens het reglement (3.1) moet een team ten minste bestaan uit een ontwerper met 
de Architectentitel of een student die een studie doet die in aanmerking komt voor de titel. Zelf 
ben ik net afgestudeerd en bezig in het BEP-traject waarna ik bij afronding de titel mag 
dragen. Aangezien in het reglement geen uitspraak wordt gedaan over deze groep ontwerpers 
(architecten in spe; in de beroepservaringsperiode) ben ik benieuwd of voor deze groep dit 
ook geldt? 
Antwoord: Deze young professionals dienen dan een team te vormen met een 
ingeschrevene in het register (en/of met een student aan een betreffende ontwerpopleiding) 
 

3. Vraag: Kun je als individu deelnemen in meerdere teams, ook als je hoofdverantwoordelijk 
bent voor 1 van de teams?  
Antwoord: Nee, zie hiertoe het reglement (3.1);  andere teamleden, die een bureau, bedrijf of 
andere organisatie vertegenwoordigen, mogen individueel bij maximaal één team betrokken 
zijn. 

 
Registreren en/of inzendformulier 
1. Vraag: Wat is het verschil tussen de registratie en het inzendformulier? Ontvang je ook een 

bevestiging van de registratie?  
Antwoord: zie opmerkingen van de inschrijver op pagina 1 

 
Inzending 
1. Vraag: Waar vind ik het Formulier Eigen Verklaring (= Verklaring Intellectueel Eigendom)? 

Antwoord: Het Formulier Eigen Verklaring kan bij het inzendformulier gedownload worden en 
na ondertekening weer ge-upload worden.  

2. Vraag: Betreffende het uitwerken van de visie op de opgave; gaat het hierbij enkel om de 
inhoudelijke visie, of wordt er ook gevraagd naar een procesaanpak? En wanneer er ook een 
procesaanpak gevraagd wordt kunt u aangeven in welke verhouding dit beoordeeld wordt in 
relatie tot de inhoud? 
Antwoord: Er wordt niet gevraagd om een separate procesaanpak, maar deze kan deel 
uitmaken van uw visie.  

3. Vraag: Kunt u iets meer zeggen over de ‘deliverables’ in de 2e ronde?  
Antwoord: Daarover wordt meer informatie verstrekt aan de geselecteerden voor de tweede 
ronde.  

 
Betrokkenheid regio’s bij advisering vervolg 
1. Vraag: Wanneer worden de voorstellen gedeeld met de regio’s en andere deelnemers? 

Antwoord: De voorstellen worden met de regio’s en met de andere deelnemers na 20 januari 
gedeeld.  

 
Kennispartners  
1. Vraag: Wat is de rol van de kennispartners? Hebben zij alleen een reflecterende en toetsende 

rol of kunnen ook specifieke onderzoeksvragen worden uitgezet bij de kennispartners? 
Antwoord : Er is de mogelijkheid om in de tweede ronde vragen te stellen aan Kennispartners 
en van hun expertise te profiteren (vraagbaak). Het is niet zo dat deze kennispartners speciaal 
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onderzoek gaan doen op basis van een vraag van een deelnemer. Op de website is bij editie 
2019-2020 onder het kopje kennisvragen vermeld wie de kennispartners zijn, welk 
kennisaccent zij leggen en je kan via een aanmeldknop specifieke vragen stellen. 

 
Prijzengeld  
1. Vraag : Is het mogelijk dat 50% van het prijzengeld voor de 2e ronde als voorschot bij 

aanvang van de 2e ronde wordt uitgekeerd aan de geselecteerde teams 
Antwoord: Er is geen sprake van prijzengeld, maar van een vergoeding. De vergoedingen 
worden uitgekeerd na het doen van een geldige inzending, zie reglement art 5.3 vergoedingen  

 
Vervolg 
1. Vraag: Hoe zien de regionale opdrachtgevers de follow-up van de prijsvraag? 

Antwoord: Het staat de coalities en de partners vrij om na afloop van de prijsvraag in overleg 
te treden met de deelnemende teams om, afhankelijk van de aard van de resultaten, een 
vervolg te geven aan de resultaten. Zie reglement pag. 7	
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C. Aanvullende kennis per regio  
 
Regio Kempen en Groote Heide  
 
Regionale juryleden  
Joks Janssen; Kwartiermaker kennisstrategie bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Hans Huijbers; oud voorzitter ZLTO 
 
Opmerking Interessant wellicht om te weten is dat het gebied Groote Heide / de Plateaux een 
proefgebied gaat worden voor de stikstofaanpak 
 
Datum excursie 29 november 2019 meld je aan via https://eowijers.nl/regiokempen/ 
 
 
Regio Zuid Limburg 
 
Documentatiemateriaal ten behoeve van ‘anders boeren in zuid-limburg”. 

 1. Landschap in het hart van de samenleving.  Programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg 
2018-2021. Bestuurlijk overleg NLZL februari 2018 
(www.limburg.nl/publish/pages/programma_nationaal_landschap_zuid-limburg_2018-2021) 

 2. Handvat Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg   
(www.handvatnationaallandschap.nl/handvat-viewer) 

 3. Verkenning Stad-landzones – Provincie Limburg;   
Kernteam Stad-landzones (Heuschen*Copier 29 mei 2017) 
(www.limburg.nl/publish/pages/verkenning_stad-landzones) 

 4. Werken aan het Geleenbeekdal;  Waterschap Limburg, augustus 2019 
 5. Erfgoed ensembles in Zuid-Limburg; leegstand en herbestemming van molens, boerderijen, 

kastelen en buitenplaatsen. Geldsers Genootschap 26 februari 2019 
(https://www.geldersgenootschap.nl/projecten)  

 6. Landschapsbeleid voor het Drielandenpark. 14 mei 2014 
(www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargatedAnalyses/LP3LP.html) 

 7. Strategisch actieplan Middengebied Zuid-Limburg. Van groen hart tot groene long.  
Auteur: L. Soete, februari 2019 
(https://www.eszl.nl/wp-content/uploads/2019/05/Middengebied.pdf) 

 8. Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Zuid-Limburg. Position Paper  van de 
16 Zuid-Limburgse gemeenten. 28 januari 2019 
(www.eszl.nl/gemeenten-willen-met-provincie-investeren-in-toerisme-in-zuid-limburg) 

 9. IBP-Vitaal platteland; verduurzaming water- en bodembeheer heuvelland Zuid-Limburg. 
(paper Provincie Limburg 12 april 2019) 

 
Regionale juryleden  (wordt zsm bekend gemaakt) 
 
Digitaal kaartmateriaal   
GIS bestanden Zuid Limburg, te vinden door https://portal.prvlimburg.nl/viewer/app/default En dan 
rechts onder landschap het Handvat kernkwaliteiten Zuid-Limburg openen. Via het “tabelicoontje” op 
de linkerkant van de pagina kun je de individuele bestanden downloaden 
 
Datum excursie  
3 december meld je aan op https://eowijers.nl/regio-zuid-limburg/ 
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Regio Twente 
 
Regionale juryleden  
Dr. ir. Ron Methorst; onderzoeker en hoofddocent Landbouw en Omgeving) Aeres Hogeschool 
Dronten 
Ruud van der Koelen; architect, partner Van de Jeugd Architecten, chairman program council 
Architectuurcentrum Twente (ACT) 
 
Datum excursie: 26 november van 10.00-15.00u meld je aan op https://eowijers.nl/regio-twente/ 
 
 
Regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden  
 
Regionale juryleden  
Dirk van der Borg; oud burgemeester Molenlanden  
Roelof Bleeker: voorzitter HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) en oud dijkgraaf 
 
Datum excursie : 28 november 2019 meld je aan op https://eowijers.nl/regio-alblasserwaard/ 
 

 
		


