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Opzet en spelregels presentatie ideeën 
 

Opzet en spelregels voor de presentatie van ideeën voor oplossingen voor project 
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken op 10 september 2014 
 
Inleiding, stand van zaken 
Het project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken is in 2014 in de fase van aanbesteding 
gekomen. Op het moment dat de presentatie van ideeën voor oplossingen 
plaatsvindt (10 september 2014) zijn er nog drie marktpartijen (combinaties van 
aannemers en ingenieursbureaus) in de race om de beste aanbieding te maken. 
Na de presentatie start de fase waarin de drie marktpartijen elk hun aanbieding en 
oplossing gaan uitwerken.  
In de jaren hiervoor zijn de belangen, eisen en wensen van alle betrokkenen 
geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisaties hebben het Rijk en de 
regionale overheden in een zorgvuldig proces individueel en daarna gezamenlijk 
een aantal keuzes en onderlinge afspraken gemaakt over de inhoud van het 
project en de wijze waarop vastgesteld wordt welke aanbieding de beste is. Dit is 
in de bestuursovereenkomst (BOK-2) vastgelegd. In het bijzonder gaat het hier 
om:  

- Wat wordt er in elk geval gebouwd (de basisscope); 
- Wat kan er worden gebouwd als daar voldoende geld voor blijkt te zijn 

(vastgestelde regiowensen en Rijkswensen); 
- Op welke wijze wordt vastgesteld welke aanbieding de beste is (met 

behulp van de gunningcriteria).  
De drie marktpartijen zullen elk proberen zo hoog mogelijk te scoren op de 
gunningcriteria. Belangrijk daarin is zoveel mogelijk wensen te vervullen voor het 
beschikbare bedrag en zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken. Zij mogen het 
ontwerp en de bouwmethode daarom zelf bepalen. Het ontwerp moet wel voldoen 
aan de technische specificaties die bij de basisscope en elke wens horen.  
 
Doelstelling presentatie 
De doelstelling van de presentatie is om ideeën voor oplossingen zoals die zijn 
bedacht in de projectomgeving bekend te maken aan de marktpartijen, zodat zij 
die mogelijk kunnen gebruiken om zelf de beste aanbieding te maken, te weten 
met: 

- een ontwerp waarbij voor het beschikbare bedrag -naast de basisscope- 
zoveel mogelijk vastgestelde regiowensen en rijkswensen zijn vervuld, 
omdat dit een hoge score geeft op het gunningcriterium wensvervulling; 

- een bouwmethode die zo weinig mogelijk hinder geeft, omdat dit een hoge 
score geeft op het gunningcriterium beperking hinder. 
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NB1 Omdat de regiowensen en rijkswensen al zijn vastgesteld, heeft het 
geen zin om met ideeën voor aanvullende wensen te komen. De 
marktpartijen zullen hierin geen geld investeren, omdat ze dan minder 
overhouden voor het vervullen van vastgestelde wensen. Ook heeft het 
geen zin om belangen nog eens naar voren te brengen. De belangen zijn 
al geïnventariseerd, gewogen en vertaald in basisscope, vastgestelde 
wensen en gunningcriteria. Het gaat nu alleen nog om ideeën die 
bijdragen aan de beste oplossing binnen het door Rijk en regio 
vastgestelde kader. 
 
NB2 Het is niet aan Rijkswaterstaat, maar aan de marktpartijen 
om te bepalen of een idee bruikbaar of kansrijk is. Wel kan als 
vuistregel worden aangehouden dat een idee alleen interessant is 
voor de marktpartijen als het idee: 

1. Leidt tot een goedkopere oplossing voor de basisscope 
en/of een vastgestelde wens, of, 

2. Leidt tot verdere beperking van hinder tijdens de bouw.  
  
Criteria voor de te presenteren ideeën voor oplossing 
De criteria waaraan het idee moet voldoen zijn: 

- De oplossing moet voor de eindsituatie of de tijdelijke situatie zijn 
(fasering bijvoorbeeld); 

- Het moet een oplossing zijn, dus niet alleen een belang. Als voorbeeld: het 
is niet mogelijk om het idee “wij willen een extra ecologische verbinding 
tussen A en B” in te brengen. Wel is het mogelijk een idee in te dienen hoe 
een dergelijke verbinding eruit zou kunnen zien, indien dit tot de 
basisscope behoort of een vastgestelde wens is; 

- De oplossing moet worden ingebracht door de niet-bestuurlijke omgeving; 
te weten alle personen en partijen waarop het project Hoevelaken direct 
en langdurig van invloed is, uitgezonderd de betrokken overheidspartijen. 
Het mag geen product zijn van een leverancier (de markt vindt elkaar 
onderling wel); 

- De oplossing moet meer dan het individuele belang dienen. Het mag dus 
niet gaan over alleen uw huis / grondgebied. 

 
NB3 Rijkswaterstaat voert een globale toets uit of het ingediende idee 
inderdaad een idee voor een oplossing is en of de oplossing mogelijk is 
(d.w.z. in hoofdlijnen voldoet aan de technische specificaties). 
Rijkswaterstaat houdt zich het recht voor om ideeën die niet voldoen aan 
bovenstaande criteria uit te sluiten van de mogelijkheid voor presentatie. 
Rijkswaterstaat kan echter presentaties toestaan van oplossingen die niet 
geheel aan het kader voldoen, bijvoorbeeld omdat het idee in aangepaste 
vorm wel mogelijk is of anderszins inspirerend kan werken. Toestemming 
om een idee te presenteren houdt daarom niet in dat het idee mogelijk is. 
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Planning 

 
Beschikbare informatie 
De volgende documenten zijn vanaf 8 mei beschikbaar:  

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

- Tekeningen referentieontwerp (schaal 1 op 5000)  
NB4 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; 

- Raadsinformatiebrief Amersfoort over de geluidswens; 
- Geluidsrapport met indicatieve geluidsmaatregelen langs de tracédelen; 
- Memo gunningcriteria “Beperking hinder tijdens de bouw” en 

“Wensvervulling” t.b.v. participatiestap 4 (10 september 2014) 
 

April 2014 Aankondiging van de mogelijkheid om ideeën voor oplossingen 
te presenteren aan de marktpartijen per mail naar de 
klankbordgroepen (KBG) en alle belangstellenden die dit eerder 
hebben aangegeven. Planning en indicatieve eisen (kader) 
worden gepresenteerd. Daarnaast publicatie op de website 

8 mei Publicatie documenten via mail en via de website 
10 juni Sluitingsdatum aanmelding voor ideeën voor oplossingen. 

Daarbij moet een beschrijving van het idee worden gegeven van 
ongeveer 10 regels. Illustratie van het idee mag, maar is niet 
verplicht 

10 juni-1 juli Inventarisatie en globale toets van ideeën voor oplossingen door 
Rijkswaterstaat. Terugkoppeling aan aanmelders of zij het idee of 
de ideeën kunnen presenteren.  

1 juli Bijeenkomst (’s avonds) met de aanmelders van oplossingen die 
gepresenteerd kunnen worden. Tijdens deze bijeenkomst wordt 
de organisatie van de presentatiebijeenkomst in september 
nader toegelicht. Er wordt een toelichting op het perspectief van 
marktpartijen gegeven door de contractmanager. 

16 augustus Communicatie naar de indieners met de definitieve lijst en opzet 
van 10 september. Opstellen van de totaallijst voor de 
marktpartijen. 

10 september Presentatie van oplossingen aan de marktpartijen in de vorm van 
een informatiemarkt 

11 september 
2014 t/m 
gunning in 
2015  

Periode waarin geen contact tussen gegadigden en personen of 
groeperingen uit de projectomgeving mag plaatsvinden. De 
contacten tussen omgevingspartijen en Rijkswaterstaat blijven 
wel op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.  

Na gunning 
(medio 2015) 

De marktpartij die de aanbesteding wint, geeft in een korte 
terugkoppeling aan of en in welke vorm hij ideeën heeft 
overgenomen in zijn aanbieding. 
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Opzet presentaties 10 september 2014 
- Basisprincipe is een informatiemarkt; 
- De marktpartijen krijgen vooraf de lijst (twee weken van te voren) met 

ideeen voor oplossingen en een korte beschrijving daarvan; 
- De indieners krijgen ieder een poster in de zaal waarop zij hun tekst en 

illustraties mogen bevestigen;  
- Indieners kunnen zelf ter plaatste een toelichting geven. De marktpartijen 

zijn vrij om te bepalen met welke indieners zij praten; 
- Informatie die ter plekke wordt gedeeld, moet verspreid worden aan alle 

marktpartijen en  Rijkswaterstaat; 
- Elke poster wordt gedigitaliseerd door Rijkswaterstaat en aan de 

marktpartijen meegegeven. 
 
NB5 Rijkswaterstaat staat de drie marktpartijen op 
aanbestedingsrechtelijke gronden niet toe om tussen de bijeenkomst op 
10 september 2014 en de gunning nog contact te hebben met personen of 
groeperingen uit de projectomgeving. Wie verzoeken u daarom 
vriendelijk doch dringend in deze fase geen contact met deze 
marktpartijen te zoeken. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Nicolet Luisman 
 
Nicolet.luisman@rws.nl 


