Beste practice # 9

Betrek deskundigen

Architectendiensten Ondernemershuis Roermond
Medio 2009 werd het ontwerp van Ondernemershuis Limburg in Roermond aanbesteed. Twee
monumentale panden moeten in de toekomst het onderkomen vormen voor minstens vier
verschillende organisaties zodat één ontmoetingsplek voor ondernemers ontstaat. Doordat de
Kamer van Koophandel een van de betrokken partijen is, moest Europees worden aanbesteed. Deze
aanbesteding viel op door het ambitiedocument en de vergoeding die gegadigden kregen voor de
visiepresentatie. De procedure werd begeleid door Bremen Bouwadviseurs uit Heerlen en is
voorbereid en begeleid door Josine Voragen-Kokkelkoren en Guido Quanjel, die deze procedure
toelicht.

Ondernemershuis Roermond. SATIJNplus architecten

Hoe is Bremen Bouwadviseurs bij deze opdracht betrokken geraakt?
"Wij zijn in de regio een bekend en relatief groot bedrijf. Voorafgaand aan de aanbesteding
hadden wij al een haalbaarheidsonderzoek voor dit project verricht om de voor- en nadelen van
een eventuele nieuwbouw of renovatie van de bestaande panden in kaart te brengen. Dat we
vanaf het begin van het project betrokken waren was voordelig voor ons, maar ook voor de
opdrachtgever, Limburgse Land- en Tuinbouw Bond Ontwikkeling. In eerste instantie was een
aanbesteding helemaal niet de bedoeling, omdat LLTB Ontwikkeling niet aanbestedingsplichtig
is. Toen kocht de Kamer van Koophandel een van de twee monumentale panden van LLTB
Ontwikkeling en besloot te participeren in het project. Daardoor veranderde het verhaal. De KvK
is een publiekrechtelijke organisatie. We hebben juridisch laten toetsen of aanbesteed moest
worden en dat was het geval. De bouwheer vond dit niet zo prettig. Nu werd LLTB Ontwikkeling
geconfronteerd met een projectvertraging, extra kosten voor het maken van een leidraad,
juridische toetsing en het in de selectie- en gunningcommissie zitting laten nemen van een
architect en een stedenbouwkundige."
Hoe heeft u de aanbesteding opgezet?
"Er is een stuurgroep rond het project geformeerd waarin de opdrachtgever, de Kamer van
Koophandel en wijzelf zitting hebben. De stuurgroep heeft de uitgangspunten voor het project

bepaald, waarna wij deze hebben vertaald naar een selectieleidraad. We hebben in een vrij vroeg
stadium een onafhankelijk architect en een stedenbouwkundige bij de aanbesteding betrokken
om zo de nodige expertise in huis te halen. Na controle van de leidraad door de stuurgroep en
bijstelling door ons is deze leidraad door een jurist getoetst. LLTB Ontwikkeling had de voorkeur
voor een architect uit de regio, maar dat staat haaks op het principe van Europees aanbesteden.
We wilden graag een architect met kwaliteit, die goed om kan gaan met de projectspecifieke plek
en die ervaring heeft met monumenten en nieuwbouw. De mogelijkheid om combinaties te
vormen hebben we bewust in de leidraad opgenomen. Als onderdeel van de selectieleidraad
hebben we ook een ambitiedocument opgesteld. Dat was vrij gedetailleerd en dat hebben we
ook gebruikt bij het contracteren van de overige adviseurs."
Hoe reageerde de markt op deze aanbesteding?
"Bij de 30 aanmeldingen die we hebben ontvangen zaten een Deens en een Spaans bureau; de
overige aanmeldingen kwamen uit Nederland. De inzendingen werden beoordeeld door een
vertegenwoordiger van de opdrachtgever, de stedenbouwkundige en de architect.
Referentieprojecten werden getoetst op duurzaamheid, inpassing van nieuwbouw met een
bestaand monumentaal pand en betrokkenheid van gebruikers. Daarnaast kon bijna de helft van
de maximumscore worden behaald door het verwoorden van de visie op herbestemming van
een monument en toepassing van duurzaamheid in dat ontwerp. De visie moest wel betrekking
hebben op een van ingediende referentieprojecten. De selectiecommissie heeft een dag bij elkaar
gezeten om alle aanmeldingen te beoordelen. Ieder heeft individueel scores toegekend, het
resultaat werd diezelfde dag nog besproken. De belangrijkste vraag was: staan we hier achter?
De meningen van de architect en stedenbouwkundige wogen zwaar bij de beoordeling.
De vijf bureaus die geselecteerd werden voor de gunningsfase vroegen we om een
visiepresentatie. Hiervoor hebben we een vergoeding verstrekt. Wij stimuleren opdrachtgevers
dit te doen. Hoewel het meestal om een relatief kleine vergoeding gaat, willen veel
opdrachtgevers dit toch niet. Als adviesbureau doen wij zelf ook mee aan aanbestedingen en
vinden we het verstrekken van een vergoeding netjes, zelf merken we ook wat meedoen aan een
aanbesteding kost. Voorafgaand aan
het indienen van de visie hebben de vijf geselecteerde bureaus individueel een bezoek aan de
projectlocatie kunnen brengen en is zoveel mogelijk toelichting gegeven op de opdracht. Vragen
konden schriftelijk ingediend worden. Deze vragen zijn, samen met de antwoorden, als nota van
inlichtingen naar de partijen gezonden. We hechten veel waarde aan het hebben van een
contactmoment, maar juristen geven aan dat je hier voorzichtig mee moet zijn. We hebben
overwogen om voor het indienen van de stukken een contactmoment met de opdrachtgever in te
bouwen, maar dat is niet gebeurd."
Op welke wijze zijn de inzendingen beoordeeld?
"De gevraagde visie moest voor de visiepresentatie worden ingeleverd en is dan ook van tevoren
beoordeeld. Tijdens de presentatie hebben de vijf bureaus elk 45 minuten de tijd gekregen om
hun inschrijving toe te lichten. Hierdoor hadden de leden van de beoordelingscommissie de
mogelijkheid om vragen te stellen en hun beoordeling aan te scherpen. Tijdens de presentatie
bleek dat een van de partijen al een ontwerp klaar had en de ander met een schematische opzet
kwam. De opdrachtgever is, relatief gezien, een leek. Die ziet alleen een plaatje. Op advies van
onze jurist hebben we overal het woord ‘ontwerp’ uit de gunningsleidraad geschrapt, maar
architecten ontwerpen toch. Voorzichtigheid speelt altijd een grote rol, wat als een van de
verliezers een kort geding aanspant? Op advies van de architecten in de selectiecommissie is de
weging van het criterium prijs bewust laag gehouden. De laagste aanbieder kreeg vijf punten. Bij
een afwijking van € 50.000 kreeg de volgende vier punten enzovoorts. De factor prijs woog voor
20% mee. Op de zes overige criteria, als beeldkwaliteit, toekomstwaarde en milieu kon van 0 tot
5 punten gescoord worden. Deze aspecten wogen van 5 tot 25% mee. Een leek zou denken: ‘Hoe
kan er wat van die locatie worden gemaakt?’, maar tijdens de presentatie werden vijf heel
verschillende visies getoond met creatieve oplossingen. Na afloop van de presentatie zijn de

scorematrices ingevuld en is nog wat nagefilosofeerd. Iedereen was tevreden met de
uiteindelijke keus voor SATIJNplus."
Wat zijn volgens u belangrijke aandachtspunten bij een aanbesteding?
"De meeste architecten willen, los van welke selectiemethode wordt gehanteerd, met de
opdrachtgever in debat gaan voor er een streep op papier staat. Bouw daarom een moment van
kennismaken met de opdrachtgever op locatie in, zeker als het om een bestaand gebouw gaat. De
crux is het formuleren van selectie- en gunningscriteria, spits deze zo gedetailleerd mogelijk op
de opdracht toe. Betrek hier de opdrachtgever bij, maar ook een of meer onafhankelijk
deskundigen."
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Informatie
Het Steunpunt Architectenopdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal is de
onafhankelijke, niet-commerciële helpdesk voor uitschrijvers van aanbestedingen en prijsvragen in
Nederland.
Het Steunpunt draagt bij aan professionalisering van het opdrachtgeverschap en aan een gezonde
bouwcultuur in Nederland.
Om opdrachtgevers behulpzaam te zijn bij het opstellen van een goede (Europese)
aanbestedingsprocedure voor architectuuropdrachten is KOMPAS ontwikkeld, een digitale,
kosteloze standaard die voor alle partijen de nodige vereenvoudiging en transparantie biedt.
De digitale statistiekmodule SESAM biedt inzicht in de praktijk van het aanbesteden in Nederland.

