
Subject: nadere informatie over indienen en presentatie ideeën Knooppunt Hoevelaken
From: KnooppuntHoevelaken <knooppunthoevelaken@rws.nl>
Date: 08/05/2014 16:38
To: KnooppuntHoevelaken <knooppunthoevelaken@rws.nl>

Geachte heer/mevrouw,
Op 15 april heeft u een uitnodiging ontvangen voor het indienen van ideeën voor oplossingen
voor project Knooppunt Hoevelaken. Zoals aangekondigd ontvangt u vandaag, 8 mei, een
aantal aanbestedingsdocumenten. Deze documenten geven globaal een beeld van de
uitgangspunten van de aanbesteding en het ontwerp. De beschikbare documenten zijn:
Document Waar te

vinden?
Spelregels presentatie ideeën Bijlage
Formulier voor het indienen van de ideeën Bijlage
Memo gunningcriteria “Beperking hinder tijdens de bouw” en
“Wensvervulling” t.b.v. participatiestap 4 (10 september 2014)

Website

Relevante delen van BOK-2 over het aanbestedingskader:
-         Omschrijving basisscope, regiowensen en rijkswensen;
-         Gunningcriteria;
-         Dossier ruimtelijke kwaliteit & vormgeving

Website
 

Tekeningen referentieontwerp
NB Dit is slechts om een beeld te krijgen van een mogelijke
oplossing alleen voor de basisscope. De marktpartijen kunnen een
ander ontwerp maken dat aan de eisen voldoet en daarin ook
bepaalde wensen vervullen

Website
 

Geluidsrapport met indicatieve geluidsmaatregelen langs de
tracédelen

Website

Raadsinformatiebrief Amersfoort over de geluidswens Website
Zoals de eerste titel al aangeeft, kunt u meer informatie over de opzet en de spelregels vinden
in het eerstgenoemde document. Het verdient de aanbeveling dit goed door te nemen.
Uw oplossing kunt u indienen via bijgevoegd formulier tot uiterlijk 10 juni 2014 via
knooppunthoevelaken@rws.nl.
Op 1 juli bent u ’s avonds welkom in de Observant voor de voorbereidingsbijeenkomst waarin
Rijkswaterstaat de presentatie voor de marktpartijen verder toe zal lichten. Inloop vanaf 19.00
uur, start bijeenkomst om 19.30 uur. We willen om uiterlijk 21.00 uur eindigen.
De presentatie aan de marktpartijen vindt plaats op woensdagavond 10 september 2014.

 

Voor vragen over de procedure kunt u gerust contact met mij opnemen (via
Nicolet.luisman@rws.nl).

We zien uw ideeën graag tegemoet!

 

Vriendelijke groet,

 

Nicolet Luisman MSc.
………………………………………………………………………………………………….
Rijkswaterstaat Midden Nederland
Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 24094 | 3502 MB Utrecht
…………………………………………………………………………………………………….
nicolet.luisman@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
…………………………………………………………………………………………………….
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
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Attachments:

Formulier_indienen_ideeën_aanbestedingsfase.DOC 123 kB

Spelregels_presentatie_ideeen.PDF 42.8 kB
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