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1 Inleiding

De Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen is voornemens om een nieuwe overdekte kunstijsbaan in
Hoogeveen te realiseren. Hiervoor is onderzocht welke rol de markt hierin kan vervullen en op
welke wijze de markt hiervoor benaderd dient te worden.
Conform artikel 1.1 van de Aanbestedingswet dient de Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen e.o. te
worden aangemerkt als aanbestedende dienst en zijn de bepalingen uit deze wet van toepassing
op dit inkoopplan. Dit omdat de stichting voor een groot deel afhankelijk is van overheidssubsi-
dies.

Ondernemers moeten een eerlijke kans maken op een opdracht van een aanbestedingsplichtige
dienst. De Aanbestedingswet geeft hier invulling aan. In deze wet zijn de beginselen van het aan-
bestedingsrecht vastgelegd. Dit zijn:

• het non-discriminatiebeginsel;

• het gelijkheidsbeginsel;

• het transparantiebeginsel en

• het proportionaliteitsbeginsel.

Uit de Aanbestedingswet vloeit voort dat vele keuzes in het inkoopproces door de aanbeste-
dende dienst gemotiveerd moeten worden. Daarom is dossiervorming een eerste vereiste. Dit
inkoopplan voorziet hier in.

Doel inkoopplan

Doel van dit inkoopplan is het vooraf (planmatig) vastleggen van de uitgangspunten en motiveren
van de keuzes voor een weloverwogen, recht- en doelmatig inkoopproces. Teneinde op een zorg-
vuldige wijze de markt te benaderen voor gunning van het in dit plan beschreven project. Hierbij
wordt aangesloten bij de aanbestedingswet die per 1 april 2013 in werking is getreden. De Gids
proportionaliteit (versie januari 2013) en het ARW 2012 zijn hiervan een belangrijk onderdeel.
Per 1 juli gaat een Nieuwe Aanbestedingswet van kracht. De wijzigingen hierin zijn reeds meege-
nomen in de procedure.
Het inkoopplan bevat alle nodige motiveringen en overwegingen welke van voornoemde wet- en
regelgeving zijn vereist.

Definities en afkortingen

In dit inkoopplan worden diverse afkortingen en definities gehanteerd. In onderstaande zijn de
betekenissen aangegeven.

Definities / afkortingen Betekenis

ARW 2012 Aanbestedingsreglement Werken 2012

AW Aanbestedingswet

EMVI Economisch Meest Voordelige Inschrijving

GP Gids Proportionaliteit
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2 Het contracten palet

Hieronder worden de meest relevante contractvormen uitgezet tegen de te doorlopen fasen in
het bouwproces.

Te doorlopen fasen in een project:

UAV (traditioneel):
De rol van de opdrachtgever en de opdrachtnemer is traditioneel (zoals wij dat al jaren gewend
zijn te organiseren). De opdrachtgever schrijft inhoudelijk gedetailleerd voor, eventueel geholpen
door derden met specialistische kennis, wat de opdrachtnemer moet uitvoeren.
Voorbeelden van traditionele contractvormen:

• STABU bestek; bestek op detailniveau met gedetailleerde tekeningen (uitvoeringsont-

werp)

• Raamcontract; Eenheids prijzenlijst voor ontwerpdetails waar in de tijd naar werkelijk

bestede tijd en kosten wordt verrekend. Opdrachtnemer voert uit wat opdrachtgever in

detail voorschrijft.

• Bouwteam; Een samenwerkingsverband waarbij een opdrachtnemer vroegtijdig in het

ontwerpproces is betrokken, waarbij de opdrachtgever bijgestaan door deskundigen en

de opdrachtnemer gedurende het ontwerpproces komt tot een contract op detailni-

veau.

Een traditioneel contract start over het algemeen bij de Realisatiefase.

UAV-GC (geïntegreerd, niet traditioneel):
In een geïntegreerde contractvorm verandert de rol van opdrachtgever. Wat niet verandert is de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de inhoud van de overeenkomst. Maar omdat
eerder in het ontwerp proces een contract met de markt wordt aangegaan gaat een deel van de
ontwerp verantwoordelijkheid over naar de markt. De keuze van de contractvorm loopt gelijk
met de mate van afstand nemen van de inhoud. Hoe eerder in het ontwerp proces het contract
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tot stand komt, des te meer verantwoordelijkheid voor de ontwerp keuzes bij de opdrachtnemer
komt te liggen.
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Volgens de glijdende schaal van verantwoordelijkheid:

• E&C (engineering en construct); Opdrachtgever ontwerpt tot en met het definitief ont-

werp. Hierin wordt gedetailleerd omschreven wat het ontwerp inhoudt. De ontwerpvrij-

heid voor de opdrachtnemer beperkt zich tot de hoeveelheden en de wijze van uitvoe-

ring en de uitvoering.

• D&C (design en construct); Opdrachtgever neemt meer afstand en ontwerpt hooguit tot

het voorlopig ontwerp, waarbij op risicovolle elementen wordt door ontworpen tot DO

niveau.

• Turnkey (bahama contract); Opdrachtgever stelt contract op, op basis van een pro-

gramma van eisen, en bemoeit zich niet meer met het project tot het moment van ople-

veren. Bij opleveren toetst opdrachtgever of het geleverde voldoet aan de eisen en

neemt over (draait de sleutel in het slot).

• DBFM (design, build, finance en maintain); Een aantal grote en complexe werken in Ne-

derland zijn opgezet volgens meer complexere contractvormen waarbij naast een main-

tain (onderhoud) ook een finance paragraaf is opgenomen. Het betreft alleen grote pro-

jecten waarbij financiering over langere termijn ook bij de opdrachtnemer wordt gelegd.

• DB(F)MO (design, build, finance, maintain en operate); contractvorm waarbij tevens de

exploitative onderdeel uitmaakt van de aanbesteding.

Bovenstaande contractvormen zijn de meest gangbare benamingen. Per project kunnen alterna-
tieve combinaties worden gevormd van onderdelen uit het proces.

Onderhoud (Maintenance)
De onderhoudscomponent kan bij de E&C en D&C contracten eenvoudig worden geïntegreerd.
Het voordeel hiervan is dat opdrachtnemer bij zijn ontwerpkeuzes rekening moet houden met
het onderhoud, dit kan kwaliteitsverhogend werken. Nadeel is dat langere onderhoudstermijnen
voor de opdrachtnemer moeilijk zijn in te schatten en dus risicovergrotend kunnen werken.
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3 Inkoopbehoefte

Dit hoofdstuk geeft een nadere beschrijving van de inkoopbehoefte van de stichting Kunstijsbaan
Hoogeveen. De projectdoelstelling en projectvoorwaarden worden in de navolgende paragrafen
gedefinieerd. Dit resulteert in een inkoopbehoefte, die is vertaald naar concrete kerncompeten-
ties.

Het project

Het plan bestaat uit de realisatie van een overdekte 400 meter kunstijsbaan met op het midden-
terrein een 30 * 60 meter baan. Daarnaast beschikt de accommodatie uit een winkel en een ho-
reca en ondersteunende ruimtes (was/kleedruimtes, opslag, stalling, etc).
Het gebouw dient te worden gerealiseerd in het Bentinckspark op de huidige locatie van de na-
tuurijsbaan.
De aanpassingen van de infrastructuur (ontsluiting en parkeerplaatsen) vinden plaats door de ge-
meente Hoogeveen. Deze maken geen onderdeel uit van dit aanbestedingsplan.
Het onderhoud en de exploitatie van het gebouw vinden plaats door de stichting Kunstijsbaan
Hoogeveen, waarbij mogelijk het onderhoud van gebouw en/of installaties mee worden aanbe-
steed.
Voor de energievoorziening is een door Rendo/WMD een concept opgesteld, waarbij een samen-
hang bestaat met de energieleverantie aan het zwembad op het Bentinckspark. Daarbij worden
de zonnepanelen op het dak van de ijsbaan apart aanbesteed.

Doelstelling

Doel van dit aanbestedingsplan is om de meest optimale contractvorm voor de bouw van de
kunstijsbaan te vinden.
Dit dient in een vroegtijdig stadium van planvorming plaats te vinden, omdat de keuze voor de
contractvorm invloed kan hebben op de wijze waarop de komende planstappen, het ontwerp en
contractstukken, worden ingevuld en de aanbesteding vorm dient te worden gegeven.

Projectdoelstelling

De Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen gaat de ijsbaan ontwerpen, realiseren, onderhouden en ex-
ploiteren.

Dit wenst de stichting op een zo risicoloos mogelijke wijze te doen. Er dient een kwalitatief goede
accommodatie te worden gerealiseerd, waarbij de stichting tot een optimale exploitatie kan ko-
men:

1. Een aantrekkelijke baan; hoog bezoekersaantal, goed ijs, goed klimaat, goede voorzie-
ningen, routing, etc.

2. Continuïteit; altijd ijs, geen storingen.
3. Zo laag mogelijke exploitatielasten; onderhoudslasten en energielasten zo laag mogelijk

en geen risico’s op overschrijding hiervan.

De stichting dient de accommodatie binnen het vastgestelde budget te realiseren, omdat er geen
financiële ruimte is voor kostenoverschrijdingen.
Het voorlopig ontwerp (plattegronden en gevels) zijn door Alynia architecten opgesteld.
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Wat betreft inpassing op de locatie en architectonisch heeft er reeds overleg en afstemming
plaatsgevonden met MTD, de stedenbouwkundig adviseur van de gemeente Hoogeveen.
Hierbij dient er in de definitieve ontwerpfase nadere bouwkundige en constructieve uitwerking
plaats te vinden van het dak in relatie tot de zonnepanelen en de bouwkosten van het dak.

Een groot deel van de financiële risico’s zijn gelegen in de onderhoud en het energieverbruik van
de gebouwgebonden installaties en de vriesinstallaties. Om deze exploitatierisico’s te verkleinen,
dient het onderhoud van de installaties mee te worden aanbesteed. Hiermee wordt de aannemer
medeverantwoordelijk in de keuze van de kwaliteit hiervan.

De exploitatie van de ijsbaan kan door de stichting worden uitbesteed of in eigen beheer plaats-
vinden. De exploitatie dient op een zo commercieel mogelijke wijze plaats te vinden. Het uitbe-
steden van de exploitatie wil niet altijd zeggen dat de exploitatierisico’s hiermee weg genomen
zijn. Omdat de exploitatie van een ijsbaan per definitie niet winstgevend is, ligt het voor de hand
om de exploitatie in eigen hand te voeren. Dit geldt ook voor de horeca en de schaatswinkel (ver-
koop, huur en slijpen schaatsen). Inspanningen om extra bezoekers te trekken komen hiermee
mede ten goede aan de horeca en de schaatswinkel.

Partijen die ervaring hebben met de exploitatie van een ijsbaan zijn zeer beperkt in aantal.
Aanbesteding van de realisatie van de ijsbaan inclusief exploitatie wordt dan ook niet geadvi-
seerd, omdat dit de marktwerking met betrekking tot de aanbesteding van de realisatie van het
gebouw sterk zal beperken.

Geadviseerd wordt de exploitatie te laten plaatsvinden in eigen beheer, waarbij de stichting een
directeur aanstelt met ervaring met de exploitatie van sportaccommodaties, bij voorkeur een
overdekte ijsbaan, en affiniteit heeft met schaatsen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die invulling geven aan de projectdoelstelling bestaan in hoofdzaak uit:
 Ontwerpen en engineren van de installaties
 Engineren van de bouw
 Realisatie van de ijsbaan
 Onderhoud van het gebouw en de installaties
 Garant staat voor het energieverbruik

Kenmerken project

Wat betreft de meest wenselijk contractvorm zijn er 3 contractvormen met elkaar vergeleken,
namelijk UAV bestek, UAV bouwteam en UAV-GC Enginering & Construct.

Tabel: scores op kenmerken project in relatie tot contractvorm

Thema Aspect we-
ging

Bestek
aanbe-
steden

Bouw-
team

E & C

Geld Vroegtijdige prijszekerheid
Voorkomen meerwerk
Aannemer voor definitieve prijsvorming
technische onzekerheden onderzoeken

20% -1 0 1
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Planning Besparing tijd door aanbesteding parallel
aan ontwerptraject
Aannemer vroegtijdig in proces betrekken
en zich in project verdiepen

20% -1 0 1

Technisch Onverwachte problemen / tegenvallers 10% -1 0 1

Politiek Continuïteit exploitatie m.b.t. garantie
onderhoudskosten en energieverbruik

10% 0 0 0

Materiaalkeuze Invloed opdrachtgever op materiaalkeuze;
kwaliteit, onderhoudsvriendelijk

10% 1 1 0

Duurzaamheid Energieverbruik; zo weinig mogelijk
Duurzame opwekking, betrokkenheid
Rendo/WMD

20% 0 0 0

Planologie Mogelijkheid voor bijsturing plan voordat
contract is aanbesteed

10% 1 1 0

Uitslag / Tota-
len

-30 20 50

Het project is een succes wanneer aan onderstaande factoren wordt voldaan:

• De ijsbaan voor het schaatsseizoen 2018-2019 gereed is.

• Het gebouw gerealiseerd is binnen het beschikbare budget conform de gestelde kwali-
teitseisen.

Risico's

De risico's dienen (deels) beheerst te worden in het inkoopproces. Daarnaast kunnen middels de
keuze van de meest geschikte contractvorm een aantal risico’s worden beheerst.
Tijdens het traject van voorbereiding en realisatie zullen een aantal risicosessies plaatsvinden.
Controle van de werkzaamheden en toetsing van de werkresultaten zal met name risico gestuurd
plaatsvinden.

Tabel: risico’s

nr. ongewenste gebeurtenis oorzaak gevolg

1 Te late oplevering Vertraging in voorbereiding of

realisatiefase

Vertraging in opening bij

schaatsseizoen

2 Te late oplevering Faillissement aannemer of on-

deraannemer

Vertraging oplevering, extra

kosten

3 Te late oplevering Besluitvorming politiek Vertraging in opening bij

schaatsseizoen

4 Meerwerken als gevolg van ex-

tra werkzaamheden

Extra wensen gebruikers, on-

voorziene zaken in PvE

Kostenoverschrijding

5 Gebouw voldoet niet aan de

eisen

Onvoldoende contractbeheer-

sing

Problemen m.b.t. kwaliteit
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6 Omgevingsvergunning niet ver-

leend

Bezwaren, aanvraag onvol-

doende

Vertraging in opening bij

schaatsseizoen

7 n.n.

Keuze contractvorm

Gezien de kenmerken en de risico’s van het project heeft een geïntegreerde contractvorm (UAV-
GC) in de vorm van Engineering, Build & Maintain de voorkeur.
Daarbij zal de energievoorziening door Rendo/WMD worden gerealiseerd.
Voor het energieverbruik zal een garantie van de aannemer worden gevraagd.

De realisatie van de aanpassingen van de infrastructuur (civieltechnische werkzaamheden) wor-
den gerealiseerd door de gemeente Hoogeveen en derhalve apart aanbesteed. Deze werkzaam-
heden vallen verder buiten dit aanbestedingsplan.

Planning

Naar verwachting zal het plan 1 juli worden aangeboden aan het College van B&W van de ge-
meente Hoogeveen. Nadat de gemeenteraad van Hoogeveen in september goedkeuring heeft
gegeven, kan het plan naar de Provincie Drenthe. Hier zal Provinciale Staten het budget beschik-
baar moeten stellen. Om de ijsbaan te kunnen gebruiken in het schaatsseizoen 2018-2019 wordt
voorgesteld om na goedkeuring gemeenteraad Hogeveen te starten met het uitwerken van het
Definitief Ontwerp ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning, het uitwerken van het
contract en de aanbesteding op te starten met de selectiefase.

Inkoopbeleid

Gezien de betrokkenheid van de gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe als financierders,
wordt het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Hoogeveen voor deze aanbesteding
van toepassing verklaart (eventueel aandacht voor de positie van het MKB, EMVI, social return,
duurzaamheid).

Vergunningen

De ontwikkeling van de overdekte ijsbaan past in het bestemmingsplan.
De aanvraag omgevingsvergunning kan parallel lopen met de aanbesteding van het werk.

Samenwerkingsvorm

Uitgangspunt van de overeenkomst met een marktpartij is een geïntegreerd contract op basis
van de UAV-gc 2005.

De contractvoorwaarden zullen aansluiten bij de Gids Proportionaliteit. Dit betekent dat:
 er sprake is van een evenwichtige risicoverdeling (UAV 2012/UAVgc 2005);
 er geen tegenstrijdigheden met clausules uit inkoopvoorwaarden voorkomen;
 er geen ongelimiteerde aansprakelijkheid wordt geëist.
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Inkoopdoelstelling

De inkoopdoelstelling is het contracteren van een partij (of partijen) die de werkzaamheden reali-
seert conform het in hiervoor beschreven paragrafen. Dit resulteert in de onderstaande
kern(competenties).

(Kern)competenties

Op basis van de inkoopbehoefte, en de hieruit voortvloeiende succesfactoren en risico’s dient de
inschrijver over de volgende competenties te beschikken:

Projectspecifieke competenties
Competentie 1
Het kunnen engineren en uitvoeren van de bouw van een utiliteitsgebouw middels een geïnte-
greerde contractvorm volgens UAV-GC waarvan de bouwkosten 10 miljoen euro bedraagt.

Generieke competenties
Competentie 2 (kwaliteitszorg)
Het kunnen werken onder kwaliteitsborging op basis van een kwaliteitssysteem.

Competentie 3 (veiligheidszorg)
Het op een veilige, gezonde en milieuvriendelijke wijze kunnen realiseren van werken.

Competentie 4 (duurzaamheid)
Het aantoonbaar op duurzame wijze kunnen realiseren van werken.

Competentie 5 (vak- of beroepscertificaten)
Het aantoonbaar kunnen werken volgens …..
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4 Inkoopstrategie

Doel van dit hoofdstuk is het verkrijgen van een goede afstemming tussen enerzijds de inkoopbe-
hoefte en anderzijds de eigenschappen van de markt. Aspecten die hierbij aan bod komen zijn de
omvang van de opdracht en de te volgen aanbestedingsprocedure. Vanuit de aanbestedingswet
(art. 1.5) dient de aanbestedende dienst het clusteren van opdrachten en het al dan niet opdelen
in percelen te motiveren.

Clustering van opdrachten

Van clustering van opdrachten is sprake wanneer (onsamenhangende) werkzaamheden onnodig
worden samengevoegd in één opdracht.

Door de keuze voor een Engineering en Construct contract zijn er twee potentiële opdrachten ge-
clusterd (planvoorbereiding en uitvoering) die volgtijdelijk plaats vinden. Deze twee opdrachten
zijn geclusterd, omdat aannemer verantwoordelijk wordt gesteld voor de kwaliteit en der onder-
houdskosten. Tevens kan de stichting geen meerwerk uit besteksommissies kan hebben, omdat
het budget beperkt is.
Ook wordt de dorlooptijd, de risico’s en de projectbeheersing positief beïnvloed door de cluste-
ring van de engineering en de bouw.

Indeling in percelen

De aanbestedende dienst acht de keuze voor het indelen van de werkzaamheden in percelen niet
zinvol en wel om de volgende redenen: de bouwkundige en installatietechnische onderdelen
hangen zo nauw samen met elkaar, dat beide onderdelen niet worden opgeknipt in twee perce-
len. Met name de vriesinstallatie van de ijsbaan is het belangrijkste element.

De infrastructuur wordt door de gemeente Hoogeveen aangelegd. Deze wordt buiten deze aan-
besteding gelaten en apart aanbesteed. Dit zijn civieltechnische werkzaamheden, die ook niet
door elke bouwkundige aannemer zelf kunnen worden verricht.

Opties

Het bouwkundig onderhoud van de ijsbaan kan eventueel optioneel worden meegenomen in de
aanbesteding. Het onderhoud van de installaties maakt wel zeker deel uit van de aanbesteding.
Een andere eventuele optie is het verlengen van de duur van de overeenkomst tegen een vooraf
bepaalde prijs binnen een afgesproken periode. De duur van de verlenging moet proportioneel
zijn (afhankelijk van de aard en de inhoud van de opdracht) en mag de mededinging niet onnodig
beperken of verhinderen. Bij de raming van een opdracht moet een aanbestedende dienst even-
tuele opties/verlengingen van het te gunnen contract meerekenen in het totaalbedrag van de op-
dracht.

Analyse van aanbestedingsprocedures

In deze paragraaf wordt een afweging gemaakt tussen de mogelijk te volgen aanbestedingsproce-
dures zoals beschreven in het ARW 2012. Per procedure zijn de voor- en nadelen in kaart ge-
bracht.
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Het project is geraamd op € 10.000.000. De waarde van het project komt hiermee boven de Euro-
pese drempel voor het aanbesteden van werken (in 2016 en 2017 € 5.225.000,00).

Het project moet dus Europees worden aanbesteed. Alle nationale procedures zijn niet toege-
staan en vallen daarom buiten deze analyse.

Figuur: Balkenschema aanbestedingsprocedure t.b.v. werken overheid (Gids Proportionaliteit).

4.4.1 Niet-openbare procedure

Er zullen maximaal 5 (bij Europees aanbesteden is 5 het minimumaantal) gegadigden worden uit-
genodigd tot inschrijving.

Om het aantal aanmeldingen terug te voeren tot maximaal 5 voor inschrijving uit te nodigen par-
tijen, wordt een nadere selectie uitgevoerd. Deze nadere selectie vindt enkel plaats zodra het
aantal aanmeldingen groter is dan 5 partijen.

Selectiemethode
Allereerst worden de partijen geselecteerd die voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen. In-
dien meer dan 5 partijen niet worden uitgesloten door de uitsluitingsgronden en voldoen aan de
gestelde minimumeisen vindt nadere selectie plaats. Voor deze nadere selectie wordt de me-
thode van ranking of loting toegepast.

Methode 1: Nadere selectie door middel van ranking
Hiertoe wordt een selectiematrix gehanteerd, waarbij de gegadigden punten kunnen scoren naar
gelang de ingediende projectreferenties.

Per selectiecriterium dient tenminste één projectreferentie ingediend te worden om te voldoen
aan de minimumeis voor technische bekwaamheid en mogen maximaal 3 projectreferenties inge-
diend worden. Ten aanzien van de gestelde selectiecriteria en/of minimumeisen mogen deze te-
vens in één en dezelfde projectreferentie voorkomen.

De 5 gegadigden met de meeste punten worden uitgenodigd tot inschrijving.
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Wanneer selectie naar 5 gegadigden niet kan plaatsvinden omdat één of meerdere gegadigden
een gelijk aantal punten hebben behaald, dan zal de selectie tussen de betreffende partijen
plaatsvinden door middel van loting.

De in de selectiematrix te verwerken criteria worden besproken in hoofdstuk 5.

Methode 2: Nadere selectie door middel van loting
Om alle bedrijven een even grote kans te geven om geselecteerd te worden, zal de selectie plaats
vinden door middel van loting. Er worden dus geen selectiecriteria gesteld. Alle partijen die niet
worden uitgesloten door de verplichte uitsluitinggronden en voldoen aan de geschiktheideisen,
komen voor selectie of de loting (bij meer dan 6 partijen) in aanmerking.

Plafondbudget

Om te voorkomen dat de prijs boven het beschikbare budget uitkomt wordt een plafondbudget
vastgesteld.
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5 Eisen en criteria

De eisen en criteria in paragraaf 5.1 en 5.2 hebben betrekking op de voor inschrijving in aanmer-
king komende partijen. De eisen en criteria uit paragraaf 5.3 en 5.4 hebben betrekking op de in-
schrijving, op basis van de gekozen aanbestedingsprocedure.

Uitsluitingsgronden

Bij uitsluitingsgronden wordt onderscheid gemaakt tussen verplichte- en facultatieve uitsluitings-
gronden.

5.1.1 Verplichte uitsluitingsgronden

Verplichte uitsluitingsgronden, zoals genoemd AW artikel 2.86 en artikel 3.5.1 van de ARW 2012.
Bij gegronde redenen kan hier van afgeweken worden, zie AW 2.88.

5.1.2 Facultatieve uitsluitingsgronden

Gelet op de financiële omvang en de risico's die gepaard gaan met de realisatie van een dergelijk
werk, is het voor de opdrachtgever van belang dat geen overeenkomst wordt gesloten met:

1. Een financieel onzekere partij (AW, art 2.87 lid 1a, ARW art. 3.5.4 lid a)
In het huidige marktklimaat van de bouwsector is het risico op faillissementen aanwezig. Het toe-
laten van een partij tot de aanbestedingsprocedure die in staat van faillissement etc. verkeert, is
daarom een disproportioneel risico voor de opdrachtgever. Indien deze partij het werk opgedra-
gen krijgt en de situatie zich blijft voordoen, kan dit de voortgang van het project ernstig versto-
ren en zal de opdrachtgever extra kosten moeten maken.

2. Een niet integere partij (AW art. 2.87 lid 1b en 1d, ARW art. 3.5.4 lid b en d)
De opdrachtgever wenst alleen een overeenkomst te sluiten met integere partijen. Lid 1d kan een
disproportioneel risico voor de opdrachtgever opleveren indien de partij bijvoorbeeld sociale pre-
mies e.d. niet afdraagt (wet ketenaansprakelijkheid).

3. Een onvoldoende bekwame partij (AW art. 2.87 lid 1c, ARW art. 3.5.4 lid c)
Gelet op de deskundigheid die het werk vraagt, dient het werk, uitgevoerd te worden door een be-
kwame partij.

5.1.3 Derden

Alleen indien de gegadigde een beroep wil doen op derden om aan de gestelde eisen ten aanzien
van financieel / economische draagkracht, dan wel technische bekwaamheid en beroepsbe-
kwaamheid te voldoen dan zullen voor die derde dezelfde uitsluitingsgronden en bewijsgronden
gelden als voor de gegadigde (GP §3.5.4).

Geschiktheideisen

Financiële en economische draagkracht
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Voor het stellen van een omzeteis moeten er volgens de aanbestedingswet zwaarwegende argu-
menten zijn. Voor wat betreft de hoogte van de omzeteis is het goed uit te gaan van een glijdende
schaal. Per opdracht gaat het erom nut en noodzaak van een omzeteis te beschouwen. Bij een
eenvoudige opdracht zal het belang van een omzeteis aan de onderkant van de schaal liggen.
Naarmate het werk ingewikkelder wordt, kan een omzeteis van enige omvang wenselijk zijn, bij-
voorbeeld 50%, 100% of 150% van de raming. Bij zeer complexe, risicovolle projecten kan (mits
deugdelijk gemotiveerd) een omzeteis worden gevraagd tot 300%. Alles boven de 300% komt niet
alleen disproportioneel voor, maar is ook volgens de wet niet toegestaan. Uiteraard kan in die uit-
zonderingsgevallen ook naar 200 en 250%, of alles daartussenin, worden gevraagd. Deze uit-
gangspunten laten zich als volgt visualiseren:

Conform de Aanbestedingswet (art. 2.90 en 2.91) en Gids Proportionaliteit (3.5D) wordt geen
omzeteis gesteld. Wel zal van de inschrijver na gunning een zekerheidsstelling van (maximaal) 5%
worden geëist.

Technische bekwaamheid en beroepsbevoegdheid
De in hoofdstuk 2 beschreven kerncompetenties zijn vertaald in navolgende concrete geschikt-
heidseisen (GP 3.5 B, F, G).

Algemene inleidende tekst:
De inschrijver dient in de 5 jaar voorafgaande aan de uiterlijke datum van aanmelding van dit
contract, naar behoren en op een vakkundige en regelmatige wijze te hebben uitgevoerd en tijdig
hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen, ten minste:

Geschiktheideis 1
Eén (1) werk, project op het gebied van utiliteit met een aannemingssom of een gefactureerd be-
drag gelijk aan of groter dan 6 miljoen euro.

Geschiktheideis 2
Eén (1) werk project op het gebied van een geïntegreerd contract (UAV-GC) met een aanne-
mingssom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan 3 miljoen euro (n.t.b.).

Geschiktheideis 3
Eén (1) werk, project op het gebied van installaties met een aannemingssom of een gefactureerd
bedrag gelijk aan of groter dan 2 miljoen euro (n.t.b.).

De inschrijver dient in bezit te zijn van n.t.b. (certificaat ISO 9001, VCA** of VCA *, BRL …… ).

De eisen worden nader geformuleerd in de aankondiging en inschrijvingsleidraad. De aan te leve-
ren bewijsmiddelen in de inschrijvingsleidraad.
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Selectiecriteria

De geschiktheidseisen worden vertaald in onderstaande selectiecriteria. Hiervoor geldt als mini-
mumeis dat per selectiecriterium tenminste één project dient te worden aangedragen.

Het aandragen van extra projecten wordt met een hogere score gewaardeerd, met een maxi-
mum van drie projecten per selectiecriterium.

Nr. Selectiecriterium Punten TOTAAL

De gegadigde heeft in de vijf (5) jaar vooraf-

gaande aan de datum van aanmelding voor

deze selectie, naar behoren en op vakkundige

als ook regelmatige wijze te hebben uitge-

voerd én tijdig hebben opgeleverd, verleend

uitstel daarin begrepen,

1

project

2 pro-

jecten

3 pro-

jecten

1 Eén (1) werk project op het gebied van

utiliteitsbouw

met een aannemingssom of een gefactureerd

bedrag gelijk aan of groter dan EUR 6 miljoen

euro.

1 pun-

ten

3 pun-

ten

5 pun-

ten

2 Eén (1) werk, project op het gebied van een

geïntegreerde contractvorm (UAV-GC)

met een aannemingssom of een gefactureerd

bedrag gelijk aan of groter dan 3 miljoen

euro.

1 pun-

ten

3 pun-

ten

5 pun-

ten

Gunningcriterium/EMVI

Het gunningcriterium is de “Economisch Meest Voordelige Inschrijving” (EMVI). De EMVI-criteria
zijn kwaliteit en prijs (AW art. 2.114, ARW art. 2.3.8).

De EMVI wordt bepaald op basis van een fictieve inschrijvingssom, welke bestaat uit de werke-
lijke inschrijvingssom minus een fictieve korting voor het onderdeel kwaliteit.

De EMVI-criteria zullen in nader overleg met de projectgroep / opdrachtgever worden vastge-
steld. Duurzaamheid en energieverbruik zullen een belangrijk gunningscriterium zijn.

Inschrijfvergoeding

In overleg met de projectgroep/opdrachtgever zal worden bepaald of er een inschrijfvergoeding
zal worden verstrekt door de aanbestedende dienst. Dit is voor een belangrijk deel afhankelijk
van de EMVI-criteria en hoeveel tijd dit opdrachtnemer gaat kosten.
Indien de inspanning die hiermee gemoeid gaat groot is, is het proportioneel de inschrijvers
hierin financieel tegemoet te komen. Het gaat hier om een relatief beperkte inspanning, daarom
zal de inschrijfvergoeding beperkt zijn.
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De inschrijfvergoeding wordt enkel verstrekt aan die inschrijvers die een geldige aanbieding heb-
ben ingediend en die niet voor gunning in aanmerking komen.

Model K

De aanbestedende dienst schrijft conform artikel 3.25.3 van het ARW 2012 voor dat de inschrij-
vers bij de inschrijving een verklaring overleggen dat de inschrijving niet tot stand is gekomen on-
der invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Euro-
pese mededingingsrecht; Het Model K uit het ARW 2012.

Varianten

Varianten van de inschrijver worden niet toegestaan.

Varianten van de Aanbestedende dienst worden niet gebruikt (AW 2.83, ARW 3.21 en 3.22).
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6 Aanbestedingsproces

In dit hoofdstuk wordt op chronologische volgorde de verschillende onderdelen van het aanbe-
stedingsproces beschreven.

Aankondiging

Antea Group verzorgt de aankondiging van de opdracht op een digitaal aanbestedingsplatform,
volgens de standaard zoals vereist in de Aanbestedingswet.

De aankondiging wordt gepubliceerd op TenderNed en op de site voor Europese aankondigin-
gen van de Europese commissie. De aanbestedingsstukken worden geplaatst op TenderNed.

In de aankondiging worden de uitsluitingsgronden en minimumeisen opgenomen (ARW 2012,
art. 3.3.21.

Selectieprocedure

De selectie door middel van loting of ranking vindt plaats op basis van de door de gegadigden in-
gediende Uniforme Eigen Verklaring en gegevens omtrent referentieprojecten waarmee de in
hoofdstuk 5 genoemde geschiktheidseisen aangetoond worden.

Na de selectie zullen de bewijsmiddelen omtrent de Uniforme Eigen Verklaring worden opge-
vraagd om te toetsen of de partijen die voor selectie in aanmerking komen, aan de eisen voldoen.
De partijen krijgen 7 dagen de tijd om bewijsmiddelen in te dienen. Alleen van de geselecteerde
partijen worden de bewijsstukken zoals genoemd in de ARW 2012 opgevraagd.

Na 10 dagen worden de gegadigden geïnformeerd die voor inschrijving in aanmerking komen en
welke niet voor inschrijving in aanmerking komen. Volgens art. 3.14.4 van de ARW 2012 hebben
de afgewezen gegadigden 7 dagen de tijd om schriftelijk bezwaren in te dienen.

Nadere inlichtingen ten behoeve van de aanmelding

Gedurende de selectiefase vindt één algemene inlichtingenronde plaats; de "Nadere inlichtingen
ten behoeve van de aanmelding" zoals genoemd in art 3.12 van de ARW 2012.

Van de inlichtingen maakt de aanbestedende dienst een "Nota van inlichtingen aanmeldingsfase"
op, die onderdeel wordt van de aanbestedingsstukken.

Inschrijvingsprocedure

Voor deze aanbesteding wordt een inschrijvingsleidraad opgesteld conform de modellen van An-
tea Group.
Tijdens de inschrijvingsprocedure wordt eerst geselecteerd met behulp van de Uniforme Eigen
Verklaring. Alleen van de partij welke het eerst voor gunning in aanmerking komt worden de be-
wijsstukken zoals genoemd in de ARW 2012 opgevraagd (AW art. 1.9, GP §4.2).
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Nadere inlichtingen ten behoeve van de inschrijving

Gedurende de inschrijvingsfase vinden er 2 schriftelijke inlichtingenronden via e-mail plaats.
Van de inlichtingen maakt de aanbestedende dienst een "Nota van inlichtingen inschrijvingsfase"
op, die onderdeel wordt van de aanbestedingsstukken.

Individuele inlichtingen in geval van een rechtmatig commercieel belang

Optie: Conform de ARW 2012 wordt gedurende de inschrijvingsfase de mogelijkheid gegeven tot
het verkrijgen van individuele inlichtingen in geval van een rechtmatig commercieel belang.

Opening inschrijvingen, aanwezigheid inschrijvers

Vertegenwoordigers van de inschrijvers mogen de opening van de inschrijvingen bijwonen.

Termijn van gestanddoening

In verband met politieke besluitvorming wordt de standaard termijn van gestanddoening zoals
gesteld in artikel 3.23 van het ARW 2012 verlengd van 50 naar 100 dagen.

Planning

In de bijlage is de planning opgenomen voor de totale voorbereiding, aanbesteding en realisatie
van de overdekte kunstijsbaan.
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7 Conclusie en vervolgstappen

Conclusie

In dit inkoopplan zijn de uitgangspunten en motivaties van de keuzes voor een weloverwogen,
recht- en doelmatig inkoopproces vastgelegd, teneinde te komen tot de realisatie van de over-
dekte kunstijsbaan voor de stichting.

De Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen gaat de ijsbaan ontwerpen, realiseren, onderhouden en ex-
ploiteren.

Dit wenst de stichting op een zo risicoloos mogelijke wijze te doen. Er dient een kwalitatief goede
accommodatie te worden gerealiseerd, waarbij de stichting tot een optimale exploitatie kan ko-
men:

1. Een aantrekkelijke baan; hoog bezoekersaantal, goed ijs, goed klimaat, goede voorzie-
ningen, routing, etc.

2. Continuïteit; altijd ijs, geen storingen.
3. Zo laag mogelijke exploitatielasten; onderhoudslasten en energielasten zo laag mogelijk

en geen risico’s op overschrijding hiervan.

Vervolgstappen

De vervolgstappen richting het aanbestedingsproces bestaan uit het opstellen van de volgende
documenten:

Geïntegreerd contract (UAV-gc)
Het contract bestaat uit een basisovereenkomst en een vraagspecificatie met annexen. De over-
eenkomst bestaat uit de volgende documenten:

 (concept) Basisovereenkomst;
 Vraagspecificatie;
 Annexen;
 UAV-GC 2005;
 de Aanbieding;
 de Documenten conform par. 1sub d van de UAV-GC 2005.
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1 Inleiding 

De gemeente Hoogeveen is voornemens een nieuwe overdekte 400 meter kunstijsbaan in 
Hoogeveen te realiseren.  

Bij de uitwerking van het plan in het Masterplan december 2016 is de voorlopige keuze gemaakt 
voor een geïntegreerde contractvorm, waarbij  een aanbesteding middels Design-Build-Maintain 
het meest voor de hand ligt.  
Dit, omdat de aannemende partij tevens het onderhoud van de ijsbaan dient te verzorgen en hier 
garant voor moet staan. Middels 1 geïntegreerde aanbesteding van architect en aannemer is dit 
mogelijk. Daarbij zijn bij dergelijke gebouwen de installaties dermate ontwikkeld, dat deze 
onderhouden dienen te worden door gespecialiseerde aanbieders, wat leidt tot de logische keuze 
voor een geïntegreerde contractvorm. 

De gemeente heeft ons gevraagd als deskundig en ervaren bouw- en projectmanagementbureau, 
dat aantoonbare ervaring met sportaccommodatiebouw en specifiek overdekte ijsbanen heeft, 
om een plan van aanpak en een organisatiestructuur op te stellen voor de realisatie van de 
ontwikkeling van de ijsbaan. 
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2 Visie op aanpak project 

2.1 Wijze van aanbesteden 

Gezien de door u geformuleerde uitgangspunten (zie hoofdstuk 1), gaan wij uit van een 
geïntegreerde contractvorm. Hiermee kan worden volstaan met 1 aanbesteding, waarbij 
architect en aannemer in één keer worden gecontracteerd. Met een geïntegreerd contract is 
opdrachtnemer totaal verantwoordelijk voor voorbereiding, realisatie en onderhoud.  

In onze visie biedt een aanbesteding op basis van Design - Build – Maintain de beste kansen. Dit 
heeft als voordeel dat de opdrachtnemer innovatieve ideeën en technieken kan voorstellen om 
tijd en geld te besparen. Ook kunnen ze worden uitgedaagd om met voorstellen op het gebied 
van energiebesparing en met een duurzaam ontwerp te komen.  
Wij hebben goede ervaringen met het meegeven van een plafondbudget.  

De aanbesteding vindt plaats volgens een europees niet-openbare procedure (met voorselectie).  
Dit omdat de aanneemsom boven het drempelbedrag ad € 5.225.000 exclusief btw voor een 
europese aanbesteding ligt. 
De selectieprocedure is openbaar. Aan de hand van de selectiecriteria worden 5 gegadigden 
geselecteerd die mee mogen doen met de inschrijving. De gunning vindt uiteindelijk plaats aan 
de hand van de ingediende stukken en aanvullend een planpresentatie door de aanbieders.  

De aanbiedingen worden beoordeeld op prijs-kwaliteit, waarbij de kwaliteitscriteria bestaan uit: 
1. Ontwerp; architectonisch, functioneel, materialisatie 
2. Duurzaamheid; onderhoud en energie 

De architect/aannemer die de opdracht krijgt gegund, zal het ontwerp verder uitwerken, een 
bestek opstellen en de benodigde vergunningen (omgevingsvergunning) verzorgen.  

2.2 Programma van Eisen en Voorlopig Ontwerp 

Onze ervaring is dat bij een geïntegreerde contractvorm het Programma van Eisen een zeer 
belangrijk document is. Wij nemen dan ook de tijd om hiervoor een goed document op te stellen 
en gaan niet met een standaard Programma van Eisen de markt op. Het Programma van Eisen 
dient smart en volledigheid te zijn. Daarbij is het zaak goed onderscheid te maken naar eisen die 
u zeker wenst te realiseren en onderdelen waar u de aannemer vrijheid in wilt geven. Wij gaan 
met de stakeholders, waaronder de stichting Kunstijsbaan Hoogeveen en de gemeente 
Hoogeveen, het Programma van Eisen volledig door. 

Alynia architecten stelt een bouwkundig Voorlopig Ontwerp op waarmee het ruimtelijk 
programma wordt ingevuld. Daarnaast wordt door Antea Group een minimaal prestatieniveau 
vastgelegd in een technisch Programma van Eisen.  

Het Programma van Eisen en het Voorlopig Ontwerp worden getoetst door de exploitant c.q. 
exploitatie-adviseur en de Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen. Het Programma van Eisen en het 
Voorlopig Ontwerp dienen goed doordacht te zijn met betrekking tot de exploitatie. Wij zijn 
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voornemens om hiervoor een exploitant met ervaring op het gebied van exploitatie van 
overdekte ijsbanen te betrekken bij het opstellen van het Programma van Eisen en het Voorlopig 
Ontwerp. 

Het Voorlopig Ontwerp, het technisch Programma van Eisen en het budget zijn leidend. De 
uitvoerende partij bepaalt vervolgens zelf hoe zij het project nader uitwerkt en uitvoert, mits dit 
binnen het budget, programma, kwaliteitseisen en planning past. 

In het Programma van Eisen dient te worden ingegaan op de eisen die worden gesteld ten 
aanzien van het energieverbruik en de duurzaamheid van het gebouw. Uitgangspunt is een 
energieneutraal gebouw.  
De energie-opwekking wordt apart aanbesteed en dit zal plaatsvinden met Rendo/WMD. Hun 
input zal worden meegenomen in de vraagspecificatie. 

Tot slot zullen de stedenbouwkundige eisen van de gemeente in het Programma van Eisen 
worden opgenomen, waaraan de architect/aannemer zich dient te houden. Stedenbouwkundig 
dient er wat betreft ontwerp van de ijsbaan een samenhang met de het sportcentrum Maxx te 
zijn en er dient aandacht te zijn voor de logistiek van het verkeer en het parkeren. Door MTD 
Landschapsarchitecten is reeds een stedenbouwkundig plan opgesteld voor de inpassing van de 
ijsbaan op het Bentinckspark.  

De gemeente zal de terreininrichting apart aanbesteden. Hiervoor zal een apart Programma van 
Eisen worden opgesteld.  

2.3 Contractering en contractbeheersing 

Teneinde het project voor alle partijen binnen de gestelde financiële, technische, functionele  
en planningstechnische kaders tot een succes te maken, dient het contracterings- en 
aanbestedingsproces zeer zorgvuldig te worden voorbereid en doorlopen. Kenmerk van het 
Design Build bouwmodel is immers dat de opdrachtnemer op basis van de overeenkomst met 
een grote mate van zelfstandigheid komt tot het ontwerp en de realisatie van het project. Alle 
kaders en gegevens daarvoor dienen vooraf reeds in de overeenkomst te zijn opgenomen.  
Al het 'denkwerk' van (namens) de opdrachtgever dient derhalve (uiterlijk) bij de aanbesteding 
klaar te zijn. Nadien - in de contractbeheersingsfase - op verzoek van de opdrachtgever 
aangebrachte wijzigingen, zullen veelal ten koste gaan van het budget én de planning. 
In nauwe samenwerking met en met input van de gemeente zal alle benodigde informatie 
worden verzameld en het Programma van Eisen  worden vertaald in een vraagspecificatie.  

De vaste werkwijze van Antea Group bij het opstellen van het contractdossier is een 
risicogestuurde aanpak. Antea Group stelt daartoe voor om op basis van de verzamelde 
informatie en uitgangspunten een risicosessie te organiseren, waarbij de voor de opdrachtgever 
belangrijke risico's in kaart worden gebracht. De resultaten van deze risicosessie worden 
vervolgens vertaald in contracteisen die de betreffende kaders afbakenen, waardoor de risico's 
steeds kunnen worden beheerst. 
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Voor dit project zal dit resulteren in een vraagspecificatie. De vraagspecificatie is onderdeel van 
het totale contractdossier. Daartoe zullen de binnen Antea Group ontwikkelde (op de UAVgc-
2005 modellen gebaseerde) beproefde standaarden worden gehanteerd.  

Teneinde het contractdossier te kunnen aanbesteden, stellen wij de inschrijvingsleidraad op.  
Wij zullen een voorstel doen voor de gunningscriteria, welke in de projectgroep (inclusief de 
inkoper van de gemeente) worden besproken en vastgesteld. 
De geselecteerde gegadigden worden vervolgens op basis van de inschrijvingsleidraad in de 
gelegenheid gesteld een daadwerkelijke aanbieding te doen.  

In de inschrijvingsfase kunnen 1 of 2 dialoogronden of een commerciële vragenronde worden 
opgenomen. 

De gunning vindt uiteindelijk plaats op basis van 'prijs-kwaliteit' aan de hand van de ingediende 
stukken en - indien door de opdrachtgever gewenst - een presentatie door de inschrijvers. De 
opdrachtnemer die het werk krijgt gegund, zal het ontwerp verder uitwerken, eventueel 
benodigde vergunningen verzorgen en het werk realiseren.  
Het uitgangspunt is dat de inschrijver zijn inschrijving conform de contractstukken gestand moet 
doen. Na de (voorgenomen) gunning door de opdrachtgever gewenste wijzigingen zullen door de 
opdrachtnemer doorgaans ook meteen 'op geld worden gezet'. Daarom is het belangrijk in het 
voorbereidingstraject alle gewenste zaken en wensen zorgvuldig en integraal te verwerken in het 
contractdossier.  

Bij een geïntegreerde contractvorm is het van belang dat het aanbestedingsdossier volledig, 
helder en kwalitatief goed is. Een aanbestedingsdossier - als voorloper van het geïntegreerde 
contract na aanbesteding en gunning - bestaat uit een reeks documenten.  
Antea Group hanteert voor de contract- en aanbestedingsvoorbereiding een standaard 
aanbestedingsdossier. Aan de hand van dit aanbestedingsdossier wordt een projectspecifieke 
invulling gegeven en daarmee op maat gemaakt voor het project. 

In de contractfase dient de goede uitvoering van het ontwerp en de realisatie geborgd te worden 
door middel van contractbeheersing. De condities, die daar aan ten grondslag liggen, zijn in de 
vraag-specificatie opgenomen.  
Na het ondertekenen van de Basisovereenkomst start de uitvoeringsfase en moet het contract 
beheerst worden. Contractbeheersing bij een UAV-GC contract wijkt aanzienlijk af van 
contractbeheersing (directievoering en toezicht) bij traditionele contracten. Zodoende is ervaring 
met contractvorm een vereiste. 

Contractbeheersing bestaat uit een aantal verschillende zaken die uitgevoerd moeten of kunnen 
worden. De volgende zaken krijgen invulling in het contractbeheersingsplan: 

• Toetsing: de 'meekijkmomenten' waarbij contractueel is vastgelegd welke zaken de 
opdrachtnemer aan u moet overhandigen teneinde u in de gelegenheid te stellen 'mee 
te kijken'.  

• Acceptatie: de contractueel vastgelegde stoppunten. De opdrachtnemer mag met het 
betreffende onderdeel niet verder gaan alvorens de contractueel vastgelegde gegevens 
zijn overlegd en door u geaccepteerd. Indien opdrachtnemer zonder acceptatie toch 
doorgaat, doet hij dit volledig op eigen verantwoording en risico. 
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• (Bouw)vergaderingen: net als bij een traditioneel werk worden op reguliere basis 
bouwvergaderingen gehouden waarbij de opdrachtnemer u informeert over de stand 
van zaken (zogenaamde voortgangsoverleggen).  

• Contractbeheersing: de controles van de opdrachtgever waarbij nagegaan wordt of de 
opdrachtnemer zich aan de eisen van het contract houdt en het werk binnen de 
gestelde tijd en budget realiseert. 

Voor de contractbeheersing stellen wij een (intern) concept beheersingsplan op, waarbij wij 
invulling geven op de bovengenoemde zaken. Dit beheersingsplan geeft eenduidig aan hoe 
gecontroleerd moet worden of de aannemer zich aan de eisen in het contract houdt. Wij stellen 
het beheersingsplan in concept op, omdat een aantal zaken afhankelijk is van de werkmethode 
en plannen van de aannemer. Het concept beheersingsplan dient definitief gemaakt te worden 
na gunning van het werk.  

Figuur 1: documentenstructuur aanbestedingsdossier 
De structuur is gebaseerd op de documenten, zoals deze in de documentenboom van het 
aanbestedingsdossier zijn weergegeven. Deze structuur weerspiegelt niet de volgorde waarin de 
documenten worden opgesteld. Door middel van kleurcodering is aangegeven wie in dit project 
voor welk document verantwoordelijk is. 
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3  Projectorganisatie 

3.1 Projectstructuur 

De gemeente Hoogeveen is opdrachtgever voor de algehele realisatie. 
Deze bestaat uit de volgende onderdelen, die onderling op elkaar dienen te worden afgestemd: 

1. Het ijsbaangebouw 
2. De energie-opwekking (ESCo) 
3. De Infrastructuur 

De algehele projectorganisatie van de opdrachtgever voor de realisatie van de ijsbaan kan in drie 
groepen worden onderverdeeld, te weten: 

- Stuurgroep; 
- Projectteam; 
- Ontwerpteam. 

De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het project en heeft een controlerende taak. Verder 
formuleert zij de doelstellingen van het project. In de stuurgroep zitten de verantwoordelijk 
wethouder, het afdelingshoofd en de projectmanager van de gemeente. Hier aan toegevoegd 
kan worden de voorzitter van de stichting kunstijsbaan. 

Het projectteam heeft als taak het project aan te besteden, de contractvoorbereidingen te 
verzorgen en de contractbewaking uit te voeren. Kerntaak hierbij is het bewaken van de 
doelstellingen van de stuurgroep. 

Het ontwerpteam verzorgt de input die nodig voor een nader uitwerking van het ontwerp en de 
realisatie van het project. 

Figuur 1: Algehele projectorganisatie 

stuurgroep

projectteam

ontwerpteam
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3.2 Projectteam 

Figuur 2: Organisatieschema Projectteam + ondersteuning 

De projectmanager is verantwoordelijk voor het gehele bouwtraject.  
De projectmanager (PM) laat zich ondersteunen door een omgevingsmanager (OM), een 
contractmanager (CM) en een technisch manager (TM). De managers adviseren de PM in het 
maken van de juiste beslissingen op het gebied van geld, tijd en kwaliteit. Daarnaast wordt hij en 
de overige leden van het projectteam ondersteund door een projectsecretaris.  

De PM houdt middels het stuurgroepoverleg de stuurgroep op de hoogte van alle 
ontwikkelingen. Verder zit de PM het projectteamoverleg voor. In het projectteamoverleg wordt 
de PM door de CM en TM op de hoogte gehouden van de voortgang van het werk. 
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Figuur 3: Organisatieschema Ontwerpteam 

Het ontwerpteam stelt het Programma van Eisen en de vraagspecificatie op en zorgt voor de 
aanbesteding en contractering van de Design & Build aannemer.  
In de ontwerpfase leidt de aannemer de ontwerpteamoverleggen. Hierbij zijn de projectmanager, 
contractmanager, technisch manager en omgevingsmanager aanwezig. 

Het ontwerpteam laat zich bij het opstellen van de contractdocumenten ondersteunen door 
Alynia architecten en de exploitant c.q. een exploitatie-adviseur. Tevens zal de Stichting 
Kunstijsbaan Hoogeveen input leveren. Deze 3 partijen zullen tevens betrokken worden bij het 
opstellen van de selectie- en gunningscriteria bij de aanbesteding. Na aanbesteding hebben ze 
een toetsende rol op het door de Design & Build aannemer op te stellen ontwerp. 

3.3 Taken en verantwoordelijkheden 

Projectmanager (PM) 
De projectmanager is verantwoordelijk voor het gehele bouwtraject wat betreft kwaliteit, 
budgetbewaking, planning en communicatie. 
De PM verzamelt tezamen met de CM via risicosessies alle door het team opgemerkte risico's en 
categoriseert deze. Verder voorziet hij de risico's van door het team geformuleerde 
beheersmaatregelen en actualiseert hij het dossier per fase c.q. periodiek. De risico's, die direct 
van invloed zijn op de uitvoering dan wel de voorbereiding daarvan, worden gecommuniceerd 
met de opdrachtnemer (ON) in een gezamenlijke risicosessie. Ook deze sessie zal per 
voorbereidings- en bouwfase worden herhaald.  
Risico's die het proces verstoren zullen veelal met de CM worden afgestemd. 
Risico's van technisch inhoudelijke aard worden met de TM afgestemd. 
In beide gevallen kan er een overlap zijn tussen proces- en productrisico's. Hierover stemmen TM 
en CM onderling af. 

Projectsecretaris (PS) 
De projectsecretaris verzorgt de archivering van alle in een uitgaande stukken alsmede de 
correspondentie per mail. 
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Het gaat hierbij om: 
- Contractdocumenten (overeenkomst, vraagspecificatie, aanbieding etc.); 
- Bevindingen contract (door CM en TM ondertekende toetsverslagen); 
- Toetsbevindingen (input van toetsers, toetsmatrix, correspondentie ON t.a.v. toetsen 

etc. met submappen per fase TO, UO en realisatie); 
- VTW + vtw-correspondentie. 

Daarnaast verricht de PS: 
- Uitnodigingen overlegmomenten; 
- Verslaglegging; 
- Opstellen kostenoverzichten 
- Declaraties behandelen 

Omgevingsmanager (OM) 
De omgevingsmanager is met name in de aanloop naar een project een sleutelfiguur. Hij haalt bij 
de stakeholders de wensen op, stemt af met vergunningverleners, nutsbedrijven en andere 
derden om zo voorwaarden, welke in het contract opgenomen moeten worden, vast te stellen. 
Tijdens de uitwerking van het contract informeert hij bovengenoemde almede de omgeving 
(omwonenden, gebruikers/bezoekers en overige betrokkenen). De OM treedt namens het team 
ook op naar de pers. 

Contractmanager (CM) 
De contractmanager (CM) heeft als hoofdtaak de afspraken zoals deze in het contract zijn 
vastgelegd te bewaken. Het contract bestaat hierbij uit een procesdeel en een productdeel.  
Voor wat betreft het procesdeel beoordeelt hij of de oorspronkelijk in het contract opgenomen 
vragen t.a.v. de invulling van het proces juist zijn vertaald in een Project Management Plan en/of 
Plan van Aanpak en in eventuele deel(kwaliteits)plannen van ON. Dit is de kapstok van de 
procesbewaking. 
Voor wat betreft het productdeel ziet hij toe op een juiste vertaling van product gerelateerde 
risico's naar een toetsfocus. Deze zal hij samen met de TM bepalen/afstemmen. Verder zal hij 
erop toezien dat raakvlakken op een juiste wijze worden belicht en de nodige aandacht krijgen. 
Een goede WBS (work breakdown structure) is hierbij van belang. Deze dient door ON te worden 
opgesteld. Ook de doorvertaling van contracteisen door ON naar zijn onderaannemers is hierin 
cruciaal. De CM zal hier voorwaarden aan stellen. 
De CM stelt een advies op voor het doen van betalingen op basis van prestatieverklaringen van 
ON. CM ziet er hierbij op toe dat ON behoudens dat hij het werk heeft gerealiseerd ook heeft 
voldaan aan zijn verplichting om aantoonbaar te maken dat het werk conform de eisen is 
uitgevoerd (de zogenaamde eindverificatie van de werkpakketten). 
De CM laat zich informeren door de toetscoördinator voor wat betreft de stand van zaken. 
Hiertoe houdt de toetscoördinatie een toetsmatrix bij (overzicht toetsresultaten).  
Samen met de TM en eventueel ondersteund door specialisten verzorgt de CM de beoordeling 
van VTW's welke door ON zijn opgesteld (VTW-ON) of stelt hij VTW's op die worden opgedragen 
door de PM (VTW-OG). 
Tijdens de realisatie van het werk bepaalt hij samen met de TM de nodige stop- en 
bijwoonpunten welke voortvloeien uit het risicodossier en de toetsing van de werk- en 
keuringsplannen.  
Alle contractuele bevindingen (toetsresultaten op planning, plannen, producten, vtw's etc.) 
dienen te zijn voorzien van een handtekening van de CM. De CM heeft de eindcontrole op alle 
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stukken die worden verzonden en is de enige die hierover communiceert met ON. Om inzicht te 
krijgen of ON voldoende grip heeft op zijn eigen contractbewaking, laat de CM audits uitvoeren 
door een auditor eventueel vergezeld door de TM of technisch specialisten. Tijdens de 
voorbereiding en uitvoering houdt CM contact met de CM van ON. 
CM neemt deel aan voortgangsoverleg (inclusief agendapunt VTW's) van ON en 
projectteamoverleg van OG. 

Technisch manager (TM) 
De technisch manager (TM) heeft als hoofdtaak te bewaken dat alle in het contract vastgelegde 
producteisen op een juiste wijze zijn vertaald in het ontwerp en het werk. Ook ziet hij erop toe 
dat bevindingen van toetsers op een juiste wijze worden verwoord in de toetsverslagen. Hierbij 
zorgt hij ervoor dat een bevinding altijd gerelateerd wordt aan een eis uit het contract. De 
technisch manager ziet erop toe dat de juiste stukken bij de juiste toetser ter toetsing worden 
voorgelegd. Samen met de toetscoördinator bepaalt hij welke toetsers aan het toetsteam 
gevoegd moeten worden en bewaakt hij de toetsfocus.    
De technisch manager verzorgt tijdens de uitvoering de bemensing bij stop- en bijwoonpunt, 
eventuele locatiebezoeken en (deel)oplevering en houdt de verslaglegging hiervan bij. 
Tijdens de voorbereiding en uitvoering houdt TM contact met het technisch management van 
ON. 
TM neemt deel aan voortgangsoverleg (inclusief agendapunt VTW's) en technisch overleg van ON 
en projectteamoverleg van OG. 

Architect 
Alynia architecten stelt het Voorlopig Ontwerp op en legt hierbij de uitgangspunten vast waaraan 
de uitwerkende architect zich moet houden in de vervolgfasen. 
Zij beoordelen tevens de ingediende ontwerpen op kwaliteit en hebben een toetsende rol tijdens 
het ontwerptraject van de Desig & Build architect – aannemer. 
Tijdens de realisatie van het project verrichten zij het esthetisch toezicht. 

Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen 
Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen levert de benodigde input voor de eisenspecificatie. Stemt 
haar eisen af met de architect en bewaakt de belangen van de gebruikers (verenigingen, KNSB 
etc.). Ook kunnen we een schaatser of schaatscoach bij het project betrekken om vanuit de 
gebruikers het plan te laten toetsen.  

Exploitant of exploitatie-adviseur 
Indien er nog geen exploitant is gecontracteerd, zal er een adviseur worden betrokken vanuit een 
bestaande overdekte 400 meter ijsbaan, bijvoorbeeld de Elfstedenhal, Kardinge of Thialf. 
Deze denkt mee, beoordeelt het ontwerp en technisch Programma van Eisen en beoordeelt de 
ontwerpen van de inschrijvende partijen met betrekking tot de exploitatie. 
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4 Planning 

Door een gecombineerde aanbesteding van ontwerp en realisatie wordt tijdwinst behaald. De 
selectiefase kan gelijktijdig met het opstellen van het Programma van Eisen plaatsvinden. Zodra 
het Programma van Eisen gereed is, kan direct worden overgegaan tot de inschrijvingsfase. 
Op basis van de planning zal de ijsbaan in het schaatsseizoen 2019-2020 in gebruik kunnen 
worden genomen.  

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de bestemmingsplan procedure geen vertraging geeft.  
Risico’s binnen de planning zijn o.a. bezwaren op de planologische procedure, de verlening van 
de omgevingsvergunning, politieke besluitvorming, etc..  
Vertraging in de verlening van de omgevingsvergunning dient te worden voorkomen door een 
bijtijdse indiening en vooraf overleg te voeren met de gemeente hierover. De aannemer zal hierin 
een verantwoordelijkheid krijgen om hierin het voortouw te nemen. De opleveringsdatum kan in 
de aanbesteding worden meegenomen als gunningcriterium. In dit kader zullen aanbieders 
worden gevraagd een planning op te stellen. Hiervoor krijgen de aanbieders alle mijlpaaldata 
mee.  

Een gedetailleerde planning is opgenomen in de bijlage. 
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5 Communicatie 

5.1 Doelstelling 

Beheersing van het contract betekent samenwerken, communiceren, afstemmen en vastleggen. 
Om effectief te blijven in de beheersing is het van belang dat er op regelmatige wijze op 
verschillende niveaus overleg wordt gevoerd, zowel intern als extern. Het type overleggen, de 
frequentie e.d. dient effectief te zijn. Dit betekent dat we niet meer overleggen moeten voeren 
dan noodzakelijk zijn. Onderstaand overzicht vormt het vertrekpunt voor de overlegstructuur. 
Indien nodig wordt deze tijdens de uitvoering bijgesteld. 

5.2 Overleg 

Wat Doel Onderwerpen Wie Frequentie 

Stuurgroepoverleg Vaststellen besluiten. - planning;  
- organisatie; 
- contracten; 
- budget; 
- opdrachtverlening 

Wethouder,  
Afdelingshoofd 
PM  
PS  

kwartaal 

Projectteamoverleg Projectgroepleden 
zijn voortdurend op 
de hoogte van de 
actualiteit en kunnen 
indien nodig vlot en 
effectief bijsturen. 
Het overleg wordt 
voorgezeten door de 
PM-bouw. 

- Stand van zaken per 
discipline. 

Projectteam (PM, 
CM, TM, OM en PS). 

tweewekelijks 

Ontwerpteamoverleg Bespreken ontwerp, 
voortgang, 
planwijzigingen, etc. 

- ontwerp; 
- planwijzigingen; 
- voortgang planning; 
- toetsingen; 
- risico’s. 

Ontwerpteamleden 

Na aanbesteding: 
ON + Ontwerpteam 

vierwekelijks 

Toetsersoverleg Stand van zaken 
aangaande toetsen 
bespreken. Afspraken 
maken over de 
afhandeling van 
toetsen.  

- voortgang planning; 
- stavaza toetsingen; 
- raakvlakken/integraliteit; 
- resultaten VTW’s. 

CM, TM en Toetsers n.t.b. 

Project Start Up en 
Project Follow Up. 

Afstemmen 
verwachtingen over 
samenwerking en 
evalueren van de 

Samenwerking OG en ON Projectteam 2 stuks 
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samenwerking, zodat 
deze waar nodig kan 
worden verbeterd 
t.b.v. de 
projectdoelstellingen. 

Voortgangsoverleg  ON informeert over 
voortgang, OG kan 
waar nodig bijsturen. 

- planning;  
- raakvlakken; 
- risicoprofiel; 

CM + TM vierwekelijks 

Technisch overleg  Bespreken 
onderwerpen op 
inhoudelijk gebied 
(bijv. vragen, 
afstemmen 
verwachtingen etc.) 

Op verzoek opdrachtnemer. TM en indien nodig 
TC of specialist als 
de stand van het 
werk daar aanleiding 
toe geeft. 

vierwekelijks 

PM-overleg Bespreken stand van 
zaken aangaande 
plan- en 
uitvoeringswijzigingen
Raakvlakken (terrein, 
horeca en losse 
inrichting). 

- planwijzigingen (PW);  
- uitvoeringswijzigingen 
(UW); 
- raakvlakken. 

PM + CM (op afroep) wekelijks 

Risicosessie 
(gezamenlijk) 

Actualiseren 
risicoprofiel. 

ON + Projectteam 1 week na 
interne sessie 

5.3 Verslaglegging 

Effectieve communicatie draagt bij aan een goede samenwerking. Voorwaarde voor effectieve 
communicatie is communicatie face to face of per telefoon. Uitgangspunt voor de communicatie 
met de opdrachtnemer is daarom ook communicatie face to face of per telefoon. In beginsel is de 
e-mail bedoeld voor de vastlegging. 

Uitgangspunt is dat van ieder overleg vastlegging plaatsvindt. Van de interne overleggen wordt 
door de projectsecretaris een doorlopende BAL (besluiten/actie lijst) bijgehouden.  

Van de externe overleggen wordt door ON zowel een BAL bijgehouden als wordt een verslag 
opgemaakt. Een verslag van een extern overleg dient door zowel opdrachtnemer als 
opdrachtgever te worden ondertekend. 

Aandachtspunt voor verslaglegging: 
1. houdt het zakelijk (in plaats van vermengen met emoties); 
2. noteer SMART. 
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5.4 Escalatie

Het escaleren bestaat uit twee sporen. Enerzijds het tijdig opschalen bij mogelijke gevoeligheden 
welke politieke consequenties kunnen hebben. Denk hierbij aan een bedrijfsongeval, ‘stroeve’ 
communicatie met derden en wijzigingen die politiek gevoelig liggen. Anderzijds betreft het 
escalatie in geval van conflicten met de opdrachtnemer of het ontstaan van mogelijke conflicten 
met de opdrachtnemer.  

Het tijdig opschalen gaat zowel via de projectorganisatie als via de lijnorganisatie. In de 
projectorganisatie wordt de contractmanager geïnformeerd. In de lijnorganisatie wordt de 
projectmanager geïnformeerd. De projectmanager zal indien nodig de stuurgroep informeren.  
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 


