
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECTIE VAN PRIVATE PARTIJEN 

BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING 

 

 



VOORWOORD 

 

Publiek-private samenwerking 

Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking 

(pps) bij gebiedsontwikkelingsprojecten van het Kenniscentrum PPS. Hoewel een sluitende 

definitie van het begrip pps, gelet op de vele verschijningsvormen die het kan aannemen, moeilijk 

te geven is, hanteert het Kenniscentrum PPS de volgende omschrijving van het begrip: pps is een 

samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en 

verantwoordelijkheid, een project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. Als 

gevolg van die samenwerking kan meerwaarde worden behaald: een kwalitatief beter eindproduct 

voor hetzelfde geld of dezelfde kwaliteit voor minder geld. Er ontstaat voordeel voor beide partijen. 

De overheid realiseert maatschappelijke doelstellingen en creëert perspectief op een hogere 

kwaliteit en een reductie van projectkosten. En voor het bedrijfsleven ontstaan niet alleen nieuwe 

kansen op een groeiende markt, ook kan het zelf invloed uitoefenen op een zo efficiënt mogelijke 

vormgeving en uitvoering van het project en daarmee op haar verdienmogelijkheden. 

 

PPS bij gebiedsontwikkeling 

Kenmerk van pps bij gebiedsontwikkelingsprojecten is dat partijen in meer of mindere mate 

samenwerken bij het opstellen van een plan voor de ontwikkeling van een locatie of gebied (en niet 

de gemeente alleen het plan in detail uitwerkt) en/of samenwerken bij de grondexploitatie 

(bijvoorbeeld door de taken en risico’s daarbij te delen). 

Gebiedsontwikkeling is de verzamelterm voor projecten van substantiële omvang waarin een 

bepaalde functie wordt ontwikkeld - bijvoorbeeld wonen (woningbouw), werken 

(kantoorontwikkeling, bedrijventerrein), winkelen (ontwikkeling winkelcentra) en recreatie 

(bijvoorbeeld natuurontwikkeling), al dan niet in combinatie met elkaar of met de aanleg van 

infrastructuur. Daarbij kan het zowel gaan om nieuwe ontwikkeling (“nieuwe uitleg”) als om 

herontwikkeling van bestaande locaties of gebieden en zowel om stedelijke als landelijke gebieden. 

 

Waarom deze handleidingen? 

Pps bij gebiedsontwikkeling komt veel voor, maar de kennis is versnipperd en niet voor iedereen 

goed toegankelijk. Hierdoor blijven in de praktijk regelmatig vragen over verschillende onderwerpen 

niet (goed) beantwoord. Hoewel de aanpak van pps bij gebiedsontwikkeling per project verschilt en 

dus maatwerk is, geven de handleidingen een “basisuitrusting” voor de projectleiders en overige 

betrokkenen bij de overheid van gebiedsontwikkelingsprojecten waarin samenwerking met private 

partijen wordt overwogen of is aangegaan. Op dit moment zijn handleidingen verschenen over de 

volgende onderwerpen: 

• Procesarchitectuur (A) 

• Risicomanagement (B) 

• Publiek-publieke samenwerking (C) 

• Marktconsultatie (D) 

 



• Samenwerkingsmodellen en juridische vormgeving daarvan (E) 

• Selectie van private partijen (F) 

• Europese aanbesteding (G) 

• Financiële modellen (H) 

• Benefit sharing (I) 

In onderstaande schema’s is aangegeven hoe deze onderwerpen zich tot elkaar verhouden en zijn 

de onderwerpen tevens geplaatst in de verschillende projectfasen die bij 

gebiedsontwikkelingsprojecten kunnen worden onderscheiden: de initiatieffase, de 

haalbaarheidsfase (ook wel de planvormingfase genaamd), de realisatiefase (waaronder begrepen 

de grondexploitatie) en de beheerfase. Daarbij is per onderwerp aangegeven welke handleiding 

van toepassing is. 
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1. Inleiding 

 

Binnen een publiek-private samenwerking (pps) bij gebiedsontwikkelingsprojecten staat 

samenwerking tussen partijen voorop. Deze samenwerking heeft tot doel het tot stand brengen van 

waardevermeerdering door een integrale benadering van de functies binnen het project en door 

publieke en private investeringen met elkaar te combineren. De keuze van de juiste private 

samenwerkingspartner is dus cruciaal voor de betrokken overheid. Daarmee wordt een goed 

selectieproces een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle pps. Bij de selectie van private 

partijen dient de overheid rekening te houden met de principes van transparantie, concurrentie en 

non-discriminatie en met toepassing van de nationale en Europese regelgeving met betrekking tot 

aanbesteding. Over de toepassing van de Europese regels gaat de handleiding Europese 

aanbesteding, een andere uitgave in de reeks handleidingen van het Kenniscentrum PPS over pps 

bij gebiedsontwikkeling. 

 

Maar ook als de Europese en nationale aanbestedingsregelgeving niet van toepassing zijn, 

bijvoorbeeld als de voor die regelgeving geldende drempelbedragen niet worden gehaald of het 

een niet-aanbestedingsplichtige handeling betreft (bijvoorbeeld uitgifte van grond voor commerciële 

doeleinden), doen overheden er verstandig aan om de selectie in concurrentie te verrichten. 

Concurrentie en het kunnen vergelijken tussen partijen is het middel bij uitstek om de beste private 

samenwerkingspartner te kunnen selecteren. Daarnaast stellen burgers en bedrijven steeds 

hogere eisen aan de overheid, zowel qua zorgvuldigheid als de doelmatige aanwending van 

belastinggeld. De noodzaak van het organiseren van voldoende transparantie en concurrentie is na 

de parlementaire enquête over de bouwfraude alleen maar groter geworden. Het is duidelijk dat de 

vroeger veel voorkomende praktijk om zonder transparant en competitief selectieproces een 

private partij te verkiezen tot contractpartner, veel risico’s in zich draagt en in de regel niet leidt tot 

het beste resultaat en daarom niet meer acceptabel is. Anderzijds moet de roep om transparantie 

en concurrentie er niet toe leiden dat goede initiatieven en plannen van private partijen in de 

bureaula blijven liggen, omdat er geen kansen meer zouden bestaan om ten behoeve van de 

realisatie van de plannen te gaan samenwerken met de overheid. Deze handleiding gaat in op 

deze problematiek. 

 

Selectieprocessen kunnen op vele manieren in verschillende fasen in het project worden 

georganiseerd. Indien de betrokken overheid zelf het initiatief heeft genomen voor het project, moet 

zij al in een vroege fase nagaan of en hoe zij een private samenwerkingspartner wil selecteren. 

Maar ook als een private partij het initiatief heeft genomen en een plan voorlegt aan de overheid of 

grond in het plangebied bezit, zal de overheid moeten nagaan of zij met deze partij wil verder gaan 

of dat zij bijvoorbeeld een selectie wil organiseren voor de realisatie van dat plan. In de praktijk 

blijkt er dan ook bij overheidspartijen behoefte te bestaan aan kennis over wanneer en hoe 

marktpartijen geselecteerd kunnen worden bij pps bij gebiedsontwikkeling. 

Deze publicatie is een praktische handleiding voor lokale overheden, met name voor de 

projectleiders van gebiedsontwikkelingsprojecten. Aan de hand van deze handleiding kunnen zij 
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een beslissing nemen over de vragen in welke gevallen, op welke momenten en hoe een 

selectieproces georganiseerd moet worden, in situaties waarin de Europese 

aanbestedingsrichtlijnen niet gelden. De handleiding spitst zich daarbij toe op drie 

hoofdvragen: 

• waarom is selecteren nodig en in welke fasen in het project kan een selectieproces worden 

georganiseerd? 

• welke selectiemethoden zijn er en wat zijn hun voor- en nadelen? 

• hoe moet het selectieproces worden opgezet? 

1.1. Relatie met de handleiding Europese aanbesteding 

De handleiding Europese aanbesteding, een andere uitgave in de reeks handleidingen van het 

Kenniscentrum PPS over pps bij gebiedsontwikkeling, gaat in op situaties waarin aanbesteding van 

diensten of werken conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen, met name (tot 31/1/2006) de 

richtlijn Werken (93/37/EEG) en de richtlijn Diensten (92/50/EEG) en na 31/1/2006 de nieuwe 

aanbestedingsrichtlijn (2004/18/EEG), die de genoemde richtlijnen vervangt en geïmplementeerd 

moet zijn in de Nederlandse wetgeving voor 31/1/2006. 

Overigens wordt in deze handleiding, de handleiding Selectie, uitgegaan van de thans nog 

geldende richtlijnen Werken en Diensten. Ook na inwerkingtreding van de nieuwe 

aanbestedingsrichtlijn zal de inhoud van de handleiding Selectie grotendeels ongewijzigd blijven 

gelden. Waar het gaat om aanbestedingsregels verdient het aanbeveling om na inwerkingtreding 

van de nieuwe richtlijn de nieuw uit te brengen handleiding Europese aanbesteding te raadplegen. 

 

In de handleiding Europese aanbesteding staan de volgende vragen centraal: 

• in welke gevallen, op welk moment en wat moet er worden Europees aanbesteed bij een pps 

bij gebiedsontwikkeling? 

• door wie moet/kan deze aanbesteding worden uitgevoerd? 

• hoe moet deze aanbesteding worden uitgevoerd? 

 

De grens tussen deze twee handleidingen wordt bepaald door het al dan niet toepasselijk zijn van 

de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Er is voor dit onderscheid gekozen omdat dit een heldere 

afbakening is. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het mogelijk is dat binnen één 

gebiedsontwikkelingsproject eerst een selectie (bijvoorbeeld voor de planontwikkeling en een bod 

op de grond voor de realisatie van de niet-aanbestedingsplichtige onderdelen van dat plan) en 

daarna een Europese aanbesteding (voor de realisatie van publieke werken waarvan het bedrag 

de drempels van de aanbestedingsrichtlijnen overschrijdt) moet worden gehouden. Onderstaand 

schema maakt het onderscheid tussen beide handleidingen inzichtelijk: 
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De bovenkant van het schema geeft aan wanneer Europese aanbesteding bij gebiedsontwikkeling 

van toepassing is en geeft daarmee aan wat het onderwerp van de handleiding Europese 

aanbesteding is. De betrokken overheid zal de publieke projectonderdelen, zowel diensten als de 

realisatie van publieke werken, Europees moeten aanbesteden indien de daarmee gemoeide 

bedragen de drempels van de aanbestedingsrichtlijnen overschrijden. De momenten waarop de 

aanbesteding kan plaatsvinden zijn door middel van een pijl gevisualiseerd. Het zal daarbij veelal 

gaan om de aanbesteding van de uitvoering van publieke werken conform de richtlijn Werken, dus 

aan het begin van de realisatiefase. Maar in de praktijk zien we dat steeds vroeger in het proces 

van gebiedsontwikkeling wordt overgegaan tot aanbesteden van een combinatie van een 

planontwerp voor het gebied, een bod op de grond en de realisatie van de publieke en private 

werken. Hierdoor kunnen synergievoordelen worden behaald. 

De onderste helft van het schema gaat over de situatie dat de Europese aanbestedingsrichtlijnen 

niet van toepassing zijn en geeft daarmee aan wat het onderwerp is van deze handleiding Selectie 

van private partijen. De beide handleidingen vullen elkaar dus aan. 

 

Op nationaal niveau is aanbesteding in de haalbaarheidsfase gewoonlijk in slechts weinig gevallen 

voorgeschreven, maar voor de realisatie van publieke werken is aanbesteding in de meeste 

gevallen wel voorgeschreven. Voor de bouwdepartementen van de Rijksoverheid is op 15 

augustus 2004 het Aanbestedingsreglement Werken 2004 (ARW 2004) in werking getreden. Veel 

lokale overheden (gemeenten en provincies) werken met een aanbestedingsbeleid dat in een 

verordening of regeling kan zijn vastgelegd. 
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Naast de selectie van een private partij voor de realisatie komt het echter ook regelmatig voor 

dat een publieke partij in de voorfase van een project op zoek is naar een private partij om een 

bijdrage te leveren aan de planvorming of aan zowel de planvorming en de realisatie. Deze 

private partij zou dan tevens de niet-aanbestedingsplichtige projectonderdelen kunnen uitvoeren. 

Het is dan nuttig voor de betrokken overheid om voor het maken van de keuze van die private partij 

een selectieproces te organiseren. 

1.2. Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat over de voorbereiding van een selectie. Daarbij wordt aangegeven wat selectie 

is, waarom selecteren nodig is en welke vragen de betrokken overheid zich moet stellen, 

voorafgaand aan een selectie (wat is de opgave, waarom heb ik een marktpartij nodig, wat voor 

soort marktpartij heb ik daarvoor nodig et cetera). Ook wordt ingegaan op de situatie dat private 

partijen het grondeigendom hebben of het initiatief hebben genomen en een plan hebben 

voorgelegd aan de overheid, tegen de achtergrond van de wenselijkheid van selectie in 

concurrentie. Tevens komt aan de orde in welke fasen in het project en met wat voor doelen een 

selectieproces kan worden georganiseerd. Bijvoorbeeld de selectie van marktpartijen met wie een 

gezamenlijke grondexploitatie wordt gevoerd of aan wie de grond wordt uitgegeven. Maar ook is 

mogelijk dat aan het begin van het proces een private partij wordt geselecteerd voor zowel de 

haalbaarheidsfase (de ontwikkeling van een plan) als de realisatiefase. 

 

In hoofdstuk 3 komen de selectiemethoden aan de orde. Daarbij zal allereerst worden gekeken wat 

het object is van de selectie. Anders gezegd: welke taken wil de publieke partij aan de te 

selecteren marktpartij overlaten en wat wordt daarom van de deelnemers aan de selectieprocedure 

gevraagd. Het antwoord op die vraag heeft ook betekenis voor de manier waarop de procedure 

wordt ingericht. Tevens wordt een beschrijving gegeven van het nationale aanbestedingsrecht, dat 

een juridisch kader biedt voor veel selectieprocedures. 

 

In hoofdstuk 4 wordt ten slotte beschreven hoe een selectieproces moet worden aangepakt. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de kwalificatiefase en de gunningfase, waarbij per fase 

de procedure, de te hanteren criteria en de toetsing en beoordeling aan de orde komen. 

 

In bijlage 1 wordt een overzicht van de in deze handleiding gebruikte begrippen met hun verklaring 

gegeven. In bijlage 2 is een voorbeeld opgenomen van een concept-intentieovereenkomst die na 

een selectie gesloten kan worden. Bijlage 3 bevat een voorbeeld hoe gunningcriteria kunnen 

worden uitgewerkt en een methode voor objectieve (af)weging daarvan. 

 

Per hoofdstuk worden de besproken onderwerpen geïllustreerd aan de hand van 

praktijkvoorbeelden en tips. 
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De handleiding geldt in principe voor alle soorten gebiedsontwikkelingsprojecten, zowel 

stedelijke als landelijke ontwikkeling, zowel herstructurering van bestaand gebied als nieuwe 

uitleg, al kan de wijze van selecteren van project tot project verschillen. 
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2. De voorbereiding van een selectie  

2.1. Inleiding 

Een publieke partij zal eerst moeten nagaan of een samenwerking met of het overlaten van taken 

aan een private partij nodig of wenselijk is, en zo ja, voor welke activiteiten. Op deze vragen wordt 

ingegaan in de handleiding Samenwerkingsmodellen van het Kenniscentrum PPS. Pas nadat de 

publieke partij deze vragen heeft beantwoord, kan zij gaan nadenken over de wijze van selectie 

van een private partij. 

Voor een publieke partij tot selectie overgaat, moet zij eerst het doel daarvan formuleren. Waarom 

wordt een selectie uitgeschreven? Ook is van belang om helder te hebben waarvoor een 

marktpartij exact nodig is. Het antwoord op deze vragen is mede bepalend voor het moment 

waarop de selectie wordt uitgeschreven en voor de soort private partij die nodig is. Deze vragen 

staan in dit hoofdstuk centraal. 

 

Bij een selectie van marktpartijen heeft de publieke partij in de regel het initiatief. Zij heeft een plan 

en wil dat in samenwerking met een marktpartij verder ontwikkelen en/of realiseren. In sommige 

gevallen hebben private partijen echter (strategische) grondposities verworven of komen private 

partijen zelf met initiatieven. Dit kan de mogelijkheden van de publieke partij om tot selectie over te 

gaan beperken. Ook deze situatie wordt besproken in dit hoofdstuk. 

2.2. Wat is selecteren? 

Selecteren is het proces om te komen tot een overeenkomst met een private partij voor het 

opstellen van een plan en het onderzoeken van de haalbaarheid daarvan en/of de afname van 

grond en de realisatie van het gehele of gedeeltelijke project (ontwikkeling van vastgoed en 

realisatie van werken). In de praktijk zijn daarvoor verschillende termen in gebruik, afhankelijk van 

de werkzaamheden waarvoor de private partij wordt geselecteerd. De meest gebruikte zijn: 

ontwikkelingscompetitie, meervoudige adviesopdracht, meervoudige offerteaanvraag, meervoudige 

ontwikkel/ontwerpopdracht, aanbesteding, tender en selectie. 

In deze handleiding wordt aangesloten bij de tweedeling zoals deze door het Kompas
1
 wordt 

gehanteerd: ontwikkelingscompetitie en ontwerpwedstrijd. Er zijn drie vormen 

ontwikkelingscompetities: meervoudige adviesopdracht, meervoudige offerteaanvraag en 

meervoudige ontwikkel/ontwerpopdracht. De ontwerpwedstrijd kent twee vormen: de prijsvraag of 

de meervoudige opdracht. In een ontwerpwedstrijd staat alleen het ontwerp centraal. De 

ontwerpwedstrijd kan gebruikt worden voor de selectie van een stedenbouwkundige, een architect 

et cetera. In deze handleiding wordt met de “selectie” van een marktpartij voor gebiedsontwikkeling 

alleen een ontwikkelingscompetitie bedoeld. Op de ontwerpwedstrijd wordt niet ingegaan. In 

onderstaande figuur worden de verschillen tussen deze vormen aangegeven. In Bijlage 1 is een 

                                                      
1
 Uit het rapport “Kompas bij ontwikkelingscompetities”. Voor meer informatie: www.ontwerpwedstrijden.nl 
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begrippenlijst opgenomen waarin wordt beschreven wat onder de in de figuur gebruikte termen 

moet worden verstaan. 

 

Meervoudige adviesopdracht:
-competitie gericht op ontwikkelingsvisie

-geen financiële bieding, noch ontwerpvoorstellen
-met de geselecteerde partij wordt een haalbaarheidsovereenkomst gesloten. Na doorlopen 

haalbaarheidsfase worden afspraken gemaakt over het vervolg

De werving en selectie van een ontwikkelaar door middel 
van de aanbesteding van een haalbaarheids- of 
ontwikkelingsovereenkomst

ONTWIKKELINGSCOMPETITIE

Meerdere ontwerpers worden tegelijkertijd gevraagd 
een ontwerp te maken voor eenzelfde architectonische, 
stedenbouwkundige, landschapsarchitectonische of 
interieurarchitectonische opgave. Een ontwerpwedstrijd 
heeft de vorm van prijsvraag of een meervoudige opdracht

Meervoudige offerteaanvraag:
-concurrentie op basis van prijs

-er worden geen ontwerpvoorstellen gevraagd
-met de geselecteerde partij wordt een ontwikkelingsovereenkomst gesloten voor de realisatie van het 

project op basis van de inzending

Meervoudige ontwikkel/ontwerpopdracht:
-competitie gericht op maximale ontwerpkwaliteit binnen de financiële uitgangspunten

-het ingediende ontwerp moet kunnen worden uitgevoerd binnen het financiële kader
-met de geselecteerde partij wordt een ontwikkelingsovereenkomst gesloten voor de realisatie van het 

project op basis van de inzending

ONTWERPWEDSTRIJD

Meervoudige adviesopdracht:
-competitie gericht op ontwikkelingsvisie

-geen financiële bieding, noch ontwerpvoorstellen
-met de geselecteerde partij wordt een haalbaarheidsovereenkomst gesloten. Na doorlopen 

haalbaarheidsfase worden afspraken gemaakt over het vervolg

De werving en selectie van een ontwikkelaar door middel 
van de aanbesteding van een haalbaarheids- of 
ontwikkelingsovereenkomst

ONTWIKKELINGSCOMPETITIE

Meerdere ontwerpers worden tegelijkertijd gevraagd 
een ontwerp te maken voor eenzelfde architectonische, 
stedenbouwkundige, landschapsarchitectonische of 
interieurarchitectonische opgave. Een ontwerpwedstrijd 
heeft de vorm van prijsvraag of een meervoudige opdracht

Meervoudige offerteaanvraag:
-concurrentie op basis van prijs

-er worden geen ontwerpvoorstellen gevraagd
-met de geselecteerde partij wordt een ontwikkelingsovereenkomst gesloten voor de realisatie van het 

project op basis van de inzending

Meervoudige ontwikkel/ontwerpopdracht:
-competitie gericht op maximale ontwerpkwaliteit binnen de financiële uitgangspunten

-het ingediende ontwerp moet kunnen worden uitgevoerd binnen het financiële kader
-met de geselecteerde partij wordt een ontwikkelingsovereenkomst gesloten voor de realisatie van het 

project op basis van de inzending

ONTWERPWEDSTRIJD

 

 

Zoals in de inleiding is aangegeven wordt in deze handleiding niet ingegaan op de Europese 

aanbesteding van diensten en van de realisatie van publieke werken. Dat wordt behandeld in de 

handleiding Europese aanbesteding van het Kenniscentrum PPS. 

 

Ontwikkelingscompetitie Wieringerrandmeer 

 

De betrokken publieke partijen (Provincie Noord Holland, de gemeenten Wieringen en 

Wieringerrandmeer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) hebben een 

ontwikkelingscompetitie georganiseerd voor de ontwikkeling van een groot gebied in de kop van 

Noord-Holland. Naast de aanleg van een randmeer (voor waterbeheer en recreatie) moeten in het 

gebied bedrijfshuisvesting, recreatie en toerisme, bollenteelt en woningbouw worden gerealiseerd. 

De ontwikkelingscompetitie was vormgegeven als een meervoudige adviesopdracht: in een vroeg 

stadium van het planproces, voorafgaand aan de haalbaarheidsfase, zijn marktartijen gevraagd om 

een ontwikkelingsvisie op te stellen. Er worden nog geen bindende financiële biedingen gevraagd. 

De winnaar van de competitie gaat in samenwerking met de publieke opdrachtgevers de visie 

uitwerken, de haalbaarheid daarvan onderzoeken en afspraken maken over het vervolg. Gezien 

het conceptuele karakter is er nog geen sprake van bindendheid met betrekking tot de uitvoering. 

Er was geen sprake van een Europese aanbesteding (mogelijk dat deze later wel moet worden 

georganiseerd voor de uitvoering van de publieke werken binnen het project). 
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Een privaat consortium onder penvoering van Volker Wessels Stevin heeft eind februari 2004 de 

selectie gewonnen en een intentie-overeenkomst getekend met de publieke partijen over de 

ontwikkeling van het project. Na het ondertekenen van de intentie-overeenkomst is het private 

consortium samen met de publieke partijen gestart met de verdere uitwerking van het concept en 

met de onderhandelingen over de verdeling van de bijbehorende risico’s en kosten. Dit moet leiden 

tot een definitieve samenwerkingsovereenkomst. Het private consortium heeft veel ruimte bij het 

opstellen van het planontwerp. Dit ontwerp moet zo worden geoptimaliseerd dat de kosten van de 

publieke werken zo veel mogelijk kunnen worden gedekt uit de opbrengsten van woningbouw en 

andere commerciële functies. 

2.3. Waarom en in welke gevallen selecteren? 

Als een publieke partij een gebied of locatie wil ontwikkelen, maar dat project niet alleen kan of wil 

uitvoeren, ligt een samenwerking met een private partij voor de hand. In beginsel is de publieke 

partij vrij in deze keuze, tenzij zij gedwongen is met een specifieke private partij samen te werken 

(bijvoorbeeld als gevolg van het grondeigendom van die partij, zie §2.4). Het is van belang dat de 

publieke partij tot de keuze van de meest geschikte private partij komt; de publieke partij kan deze 

keuze maken door een transparant en competitief selectieproces te organiseren. Selectie is dus 

een voorwaarde voor een succesvolle pps. 

Wat de meest geschikte private partij is, zal van project tot project verschillen. De publieke partij zal 

zich vooraf steeds moeten afvragen wat zij met de selectie wil bereiken. Er kunnen verschillende 

redenen zijn om een selectie te organiseren: 

• het organiseren van concurrentie om de beste prijs te verkrijgen; 

• het organiseren van concurrentie om de kwaliteit te optimaliseren; 

• het organiseren van concurrentie om de prijs/kwaliteitsverhouding te optimaliseren; 

• het organiseren van concurrentie om nieuwe ideeën en visies te verkrijgen voor het plan. 

Procedures voor marktselectie lenen zich in principe voor alle ontwikkelingsopgaven, onafhankelijk 

van omvang en vastgoedsegment, dus óók bij kleinschalige projecten. 

 

Regelgeving “dwingt” tot het houden van een transparant en competitief selectieproces 

Indien de EU-aanbestedingsrichtlijnen voor diensten en werken niet van toepassing zijn, betekent 

dat niet automatisch dat de publieke partij vrij is in de keuze of zij overgaat tot een selectie en in de 

wijze waarop zij die selectie wil organiseren. Een aantal Europese en nationale wettelijke 

bepalingen schrijven selectie dwingend voor of vergroten de wenselijkheid van het organiseren van 

een transparant en competitief selectieproces. 

Allereerst valt te wijzen op het principe van “analoge toepassing” van de beginselen van het 

Europese Verdrag. In dat Verdrag staat dat bij elke overheidsopdracht beginselen als concurrentie, 

non-discriminatie en transparantie in acht moeten worden genomen, ook indien die opdrachten 

(diensten of werken) de drempelbedragen van de EU-aanbestedingsrichtlijnen niet overschrijden. 
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Het nalaten van enige vorm van selectie, dan wel selectie binnen een besloten groep 

aanbieders, staat met deze beginselen op gespannen voet. 

Ten tweede zijn de Europese regels inzake staatssteun van belang, bijvoorbeeld indien een 

publieke partij grond uitgeeft aan private partijen zonder dat sprake is van selectie. Deze regels 

komen er op neer dat uitgifte van grond door overheden beneden de marktwaarde als 

ongeoorloofde staatssteun kan worden aangemerkt. Op die wijze wordt één partij namelijk 

bevoordeeld boven andere partijen. Dat is ook in strijd met het in het Europese recht verankerde 

gelijkheidsbeginsel. 

 

Daarnaast is selectie in een aantal gevallen voorgeschreven in specifieke nationale regels voor 

opdrachtverstrekking van overheden aan marktpartijen. Gemeenten hebben veelal het 

gemeentelijke aanbestedingsbeleid vastgelegd in een verordening. Ook provincies kennen 

bepaalde gedragscodes. En de bouwdepartementen binnen de rijksoverheid moeten zich aan het 

ARW 2004 houden. Deze regels schrijven niet alleen selectie voor in bepaalde gevallen, maar 

geven tevens richtlijnen voor de daarbij te gebruiken procedure. Op het ARW wordt ingegaan in 

§3.3.2. 

Ook indien selectie niet wordt voorgeschreven in het ARW en het gemeentelijke of provinciale 

aanbestedingsbeleid, vergroten een aantal nationale wettelijke bepalingen de wenselijkheid van 

een transparant en competitief selectieproces. Daarbij valt te wijzen op het gelijkheidsbeginsel en 

de andere algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de Wet openbaarheid van bestuur 

(WOB). Deze wet dient ter bevordering van de transparantie en verplicht overheden ertoe 

bepaalde informatie die voor burgers en bedrijven van belang is, aan hen te verstrekken. Dit 

betekent bijvoorbeeld dat marktpartijen die niet in de gelegenheid zijn geweest aan een selectie of 

aanbesteding deel te nemen, hierover gegevens kunnen opvragen. 

Ook de toegenomen druk op lokale overheden om verantwoording af te leggen, bijvoorbeeld over 

de gekozen methode van gronduitgifte, is een extra argument voor transparante en competitieve 

selectieprocedures. 

Als de opgave duidelijk is en de publieke partij een private partij wil selecteren, is de volgende 

vraag voor welke activiteiten en in welke projectfase een marktpartij geselecteerd zou moeten 

worden. Wil de publieke partij gebruik maken van de kennis en ervaring van de marktpartij bij de 

planontwikkeling? Of heeft de publieke partij zelf de plannen geheel ontwikkeld en zoekt zij een 

marktpartij voor de realisatie? Of is de publieke partij op zoek naar één samenwerkingspartner met 

wie zij plannen wil ontwikkelen én die ook voor de realisatie zal zorgdragen? Hierop wordt 

ingegaan in §2.5. 

Het antwoord op deze vragen is medebepalend voor de rolverdeling tussen de publieke partij en de 

geselecteerde private partij in het vervolg. In de handleiding Samenwerkingsmodellen van het 

Kenniscentrum PPS wordt ingegaan op de verschillende samenwerkingsmodellen. 
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2.4. Grondposities van private partijen 

Vóór het aangaan van een publiek-private samenwerking voor een 

gebiedsontwikkelingsproject moet een overheid nagaan hoeveel speelruimte zij heeft in de keuze 

van een samenwerkingspartner. Als de publieke partij commerciële werken tot stand wil brengen, 

de private partij een strategische grondpositie heeft en de publieke partij hem niet kan onteigenen, 

is selectie niet aan de orde. De publieke partij zal dan linksom of rechtsom moeten samenwerken 

met de private partij. De verschillende samenwerkingsmodellen die daarbij mogelijk zijn, zoals een 

joint-venture of een bouwclaim, worden beschreven in de handreiking Samenwerkingsmodellen 

van het Kenniscentrum PPS. Daarbij moet de publieke partij er wel bedacht op zijn dat de realisatie 

van bepaalde publieke werken, ook indien dat gebeurt op de grond van de private partij, Europees 

aanbesteed moeten worden. De publieke partij zal dan met de grondeigenaar tot overeenstemming 

moeten komen over het verwerven van de grond. Wanneer de private partij niet bereid is via 

minnelijk overleg mee te werken, kan de overheid tot onteigening overgaan om het plan alsnog uit 

te voeren. Zie hierover de handleiding Europese aanbesteding van het Kenniscentrum PPS. 

 

Een andere mogelijkheid is dat de publieke partij het project aanpast. Het aanpassen van het 

project is bijvoorbeeld mogelijk als private partijen vooral grondposities aan de randen van het 

plangebied hebben. De publieke partij moet dan afwegen of zonder deze gronden ook een goed 

plan ontwikkeld kan worden. Bij de verdere planuitwerking kan er wel rekening mee gehouden 

worden dat de desbetreffende gronden op een later moment verworven kunnen worden. 

In een uiterst geval kan de publieke partij natuurlijk ook besluiten om het plan niet uit te voeren. 

Deze keuze zal echter alleen gemaakt worden indien de private grondposities strategisch zijn en er 

absoluut niet tot overeenstemming met de private partij gekomen kan worden. 

 

Het komt ook voor dat een private partij, ook als die geen eigenaar is van grond in het betreffende 

gebied, zelf met plannen komt. De publieke partij maakt dan een afweging welke meerwaarde de 

samenwerking oplevert. Daarbij moeten de beleidsmatige randvoorwaarden worden betrokken. 

Verder is het van belang of de publieke partij voor het betreffende gebied al een project 

gedefinieerd heeft. Afhankelijk van de mogelijkheden tot meerwaarde die de publieke partij ziet, zal 

zij over het aangaan van een samenwerking een besluit nemen. Voordat echter dat besluit 

genomen kan worden, moet worden nagegaan of de publieke partij wel vrij is om met deze private 

partij een samenwerking aan te gaan. Hierbij moet worden gekeken naar planonderdelen die 

mogelijk Europees aanbesteed moeten worden, het gemeentelijke of provinciale 

aanbestedingsbeleid en/of interne afspraken rond de samenwerking met private partijen. 

 

Tips: 

Hoe kan een publieke partij de mogelijkheid openhouden om een private partij te selecteren in 

concurrentie? 

- door het voeren van een actief grondbeleid en verwerving van strategische grondposities; 
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- door toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten (NB: deze mogelijkheid geldt 

uiteraard alleen voor gemeenten). Hiermee kan voorkomen worden dat gronden en/of 

opstallen tijdens de planvormingfase aan een nieuwe speler verkocht worden; 

- in bepaalde gevallen zal onteigening noodzakelijk zijn. 

Als de private partij een plan presenteert en de publieke partij samenwerking overweegt, kan de 

publiek partij als volgt optreden (ook als de opgave beperkt is): 

- knip het proces op in duidelijke fasen in de tijd; 

- sluit per fase een overeenkomst; 

- zorg dat er na elke fase een mogelijkheid is om de samenwerking te beëindigen. 

Zie ook de handleiding Samenwerkingsmodellen van het Kenniscentrum PPS. 

2.5. In welke projectfase selecteren? 

De selectie kan op verschillende momenten binnen het proces plaatsvinden. In onderstaand 

schema wordt in het bovenste deel de fasering van een gebiedsontwikkelingsproject weergegeven 

op basis van een aantal hoofdkenmerken weer, en wordt in het onderste deel een koppeling 

gelegd tussen de fasering van een gebiedsontwikkelingsproject en de selectiemomenten. 

In de handleiding Inrichting van het pps-proces van het Kenniscentrum PPS wordt nader op de 

fasering van het project en het pps-proces ingegaan. 
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2.5.1 De initiatieffase 

De initiatieffase is bedoeld om te onderzoeken of het project nodig is (bijvoorbeeld of er geen 

alternatieven zijn) en hoe het project er zou moeten uitzien (afbakening plangebied, welke 

functies moeten worden ontwikkeld etc.). In deze fase vindt er een verkenning plaats van aan de 

ene kant de opgave en aan de andere kant de globale ideeën over het projectresultaat. Tevens 

wordt in kaart gebracht wie betrokken zijn en met welke rol (actoranalyse). 

In de initiatieffase wordt doorgaans nog geen publieke partij geselecteerd. Wel kan het zijn dat een 

private partij al betrokken is vanwege zijn grondpositie, maar van selectie is dan geen sprake. 

In de initiatieffase kan er wel voor gekozen worden om een marktconsultatie te houden. Daarin 

krijgen marktpartijen de vraag hun ideeën kenbaar te maken op basis van een schetsidee, een 

concept-programma of een bepaalde opdrachtformulering. Voordelen van een marktconsultatie zijn 

dat het een beeld oplevert van de potentie van het plan en de optimalisatiemogelijkheden ervan. 

De kans op een vervolg maakt het voor marktpartijen aantrekkelijk om mee te werken aan een 

consultatie. De publieke partij dient zorgvuldig met marktconsultaties om te gaan. Dit betekent dat 

vooraf duidelijk de doelstellingen en de spelregels geformuleerd moeten worden. De 

marktconsultatie mag niet gebruikt worden als een verkapte competitie of selectie. Daarbij dient er 

rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat de informatie die de marktpartijen afgeven 

gekleurd en daarmee niet objectief is. Marktpartijen zullen een marktconsultatie ook deels zien als 

een vorm van acquisitie en willen een overheid niet al te zeer afvallen of kritisch bejegenen om 

daarmee de eigen kansen tot verdere participatie in het project niet te vergooien. 

Een marktconsultatie kan ook in de haalbaarheidsfase worden gehouden. Het doel daarvan is dan 

niet het verzamelen van ideeën over een projectplan, maar het toetsen van het door de publieke 

partij opgestelde plan op de afzetbaarheid daarvan (interesse in de markt) en de mogelijkheden tot 

optimalisatie. 

Meer informatie over het organiseren van een marktconsultatie wordt gegeven in de handleiding 

Marktconsultatie van het Kenniscentrum PPS. 

 

2.5.2 De haalbaarheidsfase 

In de haalbaarheidsfase vinden ontwerpwerkzaamheden (ontwikkelen van een plan) en 

haalbaarheidsonderzoeken plaats alsmede het opstellen van contracten voor de realiseringsfase. 

De haalbaarheidsfase valt uiteen in drie subfasen, namelijk: 

• definitie; 

• ontwerp; en 

• voorbereiding. 

Deze splitsing is van belang omdat er in de haalbaarheidsfase, zeker bij omvangrijke projecten, 

veel activiteiten parallel plaatsvinden. Het stroomlijnen en structureren van deze activiteiten is 

eenvoudiger wanneer ook de haalbaarheidsfase wordt opgeknipt. De subfases geven ook de aard 

van de activiteiten aan. Bij complexe projecten lopen deze fasen vaak door elkaar. 

 

Gedurende de haalbaarheidsfase kan op een aantal momenten een selectie van een private partij 

plaatsvinden. Het moment van selectie hangt samen met de opgave waarvoor een private partij 
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geselecteerd wordt: indien een publieke partij samen met een private partij een plan voor het 

project wil opstellen, zal zij die private partij uiteraard aan het begin van de haalbaarheidsfase 

moeten selecteren. De keuze van het moment voor een selectie in de haalbaarheidsfase 

spelen twee belangrijke zaken een rol: de vrijheidsgraden en de vergelijkbaarheid. 

• Vrijheidsgraden 

Hoe vroeger de selectie in de haalbaarheidsfase plaatsvindt hoe meer vrijheid en invloed de 

geselecteerde marktpartij krijgt op de planontwikkeling. Als het doel van de selectie vooral ligt in 

het benutten van de kennis van de markt om nieuwe concepten en ideeën te ontwikkelen om tot 

een kwalitatief beter plan te komen dan verdient het de aanbeveling om zo vroeg mogelijk in het 

proces een selectie te organiseren. 

• Vergelijkbaarheid 

Het moment dat een selectie wordt georganiseerd is bepalend voor de vergelijkbaarheid van de 

aanbiedingen van de marktpartijen. Bij een selectie aan het begin van de haalbaarheidsfase wordt 

aan de marktpartijen meestal om een visie gevraagd. Bij een selectie aan het einde van de 

haalbaarheidsfase ligt de visie al grotendeels vast en is de prijs meestal het onderscheidende 

criterium. 

Als partijen alleen op basis van een visie geselecteerd worden is het nodig om hier objectieve 

criteria voor vast te stellen. Dit maakt dat de vergelijkbaarheid van de aanbiedingen aan het begin 

van de haalbaarheidsfase minder groot is dan bij een selectie aan het einde van de 

haalbaarheidsfase. Een publieke partij zal bij het kiezen van het selectiemoment dan ook moeten 

bepalen of de criteria voldoende objectief kunnen worden vastgesteld zonder dat de beginselen 

van gelijke behandeling en transparantie in gevaar komen. 

 

Selectiemomenten in de haalbaarheidsfase 

Het eerste moment waarop een private partij voor gebiedsontwikkeling geselecteerd kan worden is 

aan het begin van de definitiefase. Op basis van stedenbouwkundige schetsen en een projectplan 

kan een selectie plaats vinden. Omdat de definitiefase van het project nog niet doorlopen is, kan de 

markt nog optimaal invloed uitoefenen op de planvorming. Dit betekent dat er veel vrijheidsgraden 

voor de markt zijn. De vergelijkbaarheid van de aanbiedingen van de private partijen is echter 

lastig, aangezien in deze fase de prijs in de selectie nog geen rol kan spelen. In de selectie staan 

vooral kwalitatieve selectiecriteria centraal. 

 

Het volgende selectiemoment ligt aan het einde van de definitiefase. Dit is het moment waarop de 

meeste selecties van private partijen voor gebiedsontwikkeling plaatsvinden. Het project is 

gedefinieerd. Als we een gemeentelijk project als voorbeeld nemen: er ligt dan een gemeentelijke 

visie op de stedenbouwkundige structuur en de te realiseren functies zijn gespecificeerd in het 

Programma van Eisen (PvE) van de gemeente. Dat het project al verder gedefinieerd is, betekent 

dat er iets minder vrijheid voor de markt overblijft. Als onderdeel van de selectie kan de markt 

echter wel om een visie op de plannen en mogelijke alternatieven gevraagd worden. De 

vergelijkbaarheid van de aanbiedingen is een stuk groter. Niet alleen ligt er een referentiekader 

voor plannen in de vorm van een stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen, maar er kan op dit 

 16



moment ook een financiële bieding gevraagd worden aan partijen. In de financiële bieding kan 

gewerkt worden met een bandbreedte voor de grondprijs. Uiteraard spelen ook nu kwalitatieve 

criteria een belangrijke rol. 

 

Het derde moment waarop een private partij in de haalbaarheidsfase geselecteerd kan worden is 

aan het einde van de ontwerpfase. Bij een dergelijke selectie wordt alleen een private partner 

gezocht voor de realisatiefase, bijvoorbeeld voor een gezamenlijke grondexploitatie. De selectie 

vindt dan plaats op basis van een definitief stedenbouwkundig plan en een PvE voor de te 

realiseren functies en een beeldkwaliteitplan. Bij een selectie op dit moment heeft de markt 

beperkte invloed op het stedenbouwkundige plan. De invloed hangt af van het detailniveau van het 

stedenbouwkundige plan. De vergelijkbaarheid van de biedingen is echter zeer groot. Aangezien er 

zekerheid bestaat over de verkaveling en er een PvE en bijvoorbeeld een beeldkwaliteitplan liggen 

wordt de onzekerheidsmarge voor de private partij kleiner. Bij een selectie op dit moment is prijs 

het bepalende criterium. 

 

Het vierde moment waarop een private partij in de haalbaarheidsfase geselecteerd kan worden is 

aan het einde van de voorbereidingsfase (de laatste fase van de haalbaarheidsfase). Deze selectie  

vindt plaats op basis van bestekken. Het gaat dan niet meer om een selectie van een partner voor 

gebiedsontwikkeling, maar om een aanbesteding van een werk. 

 

De keuze van het selectiemoment is afhankelijk van de soort samenwerking die men nastreeft. Als 

de publieke partij een pps-partner zoekt, zal de selectie aan het begin of het einde van de 

definitiefase moeten plaatsvinden. De samenwerking heeft dan tot doel om samen een plan te 

ontwikkelen en op haalbaarheid te toetsen, daarna kunnen definitieve afspraken gemaakt worden 

over de realisatie. Na de selectie sluiten de partijen een intentieovereenkomst op basis waarvan ze 

samen de haalbaarheidsfase doorlopen. In de intentieovereenkomst staat meestal de afspraak dat, 

als er een haalbaar plan tot stand komt, de private partij het plan dan ook gaat realiseren. Op dat 

moment wordt er een realisatieovereenkomst gesloten en is er geen nieuw selectiemoment. 

 

De publieke partij kan er echter ook voor kiezen om alleen een partij te selecteren voor het maken 

van een plan zonder afspraken te maken over de realisatie. Als hiervoor gekozen wordt, vindt deze 

selectie ook plaats aan het begin of aan het einde van de definitiefase. Aan het begin van de 

realisatiefase vindt dan een nieuw selectiemoment plaats, voor de selectie van private partijen aan 

wie de grond wordt uitgegeven en die de werken gaan verrichten (zie hieronder). In de praktijk 

komt het echter niet vaak voor dat de publieke partij een private partij selecteert alleen voor de 

haalbaarheidsfase. Indien de marktpartij gaat participeren in de haalbaarheidsfase zal de publieke 

partij met de private partijen financiële afspraken moeten maken als er geen perspectief is voor de 

marktpartij op een rol in de realisatiefase. Als de samenwerking in de haalbaarheidsfase wordt 

voortgezet in de realisatiefase dan kunnen de kosten die de private partij heeft gemaakt in de 

haalbaarheidsfase in de grondexploitatie ingebracht worden. 
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2.5.3 De realisatiefase 

In de realisatiefase verandert de focus van het project. Het projectplan moet worden u

en de beslismomenten voor de publieke partij zijn grotendeels beperkt tot reguliere 

besluitvorming, bijvoorbeeld voor bouwvergunningen, tenzij de publieke partij zelf de uitvoering ter 

hand neemt. 

itgevoerd 

 

In de realisatiefase kunnen zich nog twee selectie- of aanbestedingsmomenten voordoen. 

Enerzijds kan dit de selectie zijn van de private partijen die de grond afnemen en de niet-

aanbestedingsplichtige planonderdelen (zoals het commerciële vastgoed) gaan realiseren. 

Anderzijds kan het zijn dat de realisatie van de publieke werken (bijvoorbeeld bouw- en woonrijp 

maken en infrastructuur) moet worden aanbesteed. Als de aanneemsom van het publieke werk 

boven het drempelbedrag van de Europese Richtlijn Werken ligt, moet Europees aanbesteed 

worden. Zie hiervoor de handleiding Europese Aanbesteding van het Kenniscentrum PPS. Als de 

aanneemsom onder het drempelbedrag ligt, kan nog wel de nationale regelgeving van toepassing 

zijn; dus het ARW 2004 voor de Rijksoverheid of het gemeentelijke of provinciale 

aanbestedingsbeleid. 

Als er een aanbestedingsplichtig werk onderdeel uitmaakt van de gebiedsontwikkeling dan kan de 

publieke partij ertoe besluiten om de gehele gebiedsontwikkeling, dus inclusief de niet-

aanbestedingsplichtige planonderdelen, conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen aan te 

besteden. Een andere mogelijkheid is om voor de gebiedsontwikkeling een marktpartij te 

selecteren en de aanbestedingsplicht voor het publieke werk door te leggen naar de marktpartij. In 

de handleiding Europese Aanbesteding wordt hier nader op ingegaan. 

 

Bij de selectie van private partijen ten behoeve van gronduitgifte en de realisatie van het plan zijn 

voor de publieke partij twee dingen belangrijk: 

• een optimale kwaliteit van het overigens privaat te ontwikkelen en exploiteren vastgoed; 

• een optimale grondprijs met daarin opgenomen de kosten van uitvoering van de (niet-

aanbestedingsplichtige) publieke werken. In feite vindt dan ook impliciet verhaal van de kosten 

van deze openbare voorzieningen plaats, zodat daarover geen aanvullende afspraken in 

bijvoorbeeld een exploitatieovereenkomst meer nodig zijn. Op het vraagstuk van het 

kostenverhaal wordt nader ingegaan in de handleiding Samenwerkingsmodellen van het 

Kenniscentrum PPS. 

 

De Europese aanbestedingsrichtlijnen verplichten de publieke partij niet om bouwrijpe grond in 

concurrentie uit te geven (voor commerciële vastgoedontwikkeling), maar slechts de uitvoering van 

publieke werken bij bedragen boven de drempel aan te besteden. Het is dus in beginsel mogelijk 

dat publieke partijen hun gronden verkopen aan ontwikkelaars zonder dat sprake is van 

concurrentie. De te realiseren kwaliteit en de grondprijs worden dan volledig bepaald door de 

onderhandelingen tussen de publieke partij als verkoper en de marktpartij als koper. De publieke 

partij heeft dan geen externe toets dat de grondprijs optimaal is. Mede gelet op het beginsel van 

 18



“analoge toepassing” (zie §2.3) is het dus verstandig dat publieke partijen wel een 

selectieprocedure organiseren. 

De mogelijkheid tot het houden van een selectie kan door omstandigheden belemmerd 

worden. In §2.4 werd in dat kader al ingegaan op grondeigendom. Zo kan een publieke partij grond 

uitgeven als onderdeel van een aantal met elkaar samenhangende ontwikkelingen. Gronduitgifte 

kan bijvoorbeeld plaatsvinden in het kader van grondruil, mogelijk ter uitplaatsing van een bedrijf 

van een locatie waar vestiging niet langer gewenst is. Ook kan een ontwikkelaar door een 

grondpositie elders zorgen voor natuurcompensatie. Onder dergelijke omstandigheden is het in 

concurrentie uitgeven van gronden geen reële optie, omdat het een verstoring betekent van een 

bredere ruimtelijke strategie van de publieke partij. 

Als de publieke partij voor grondruil kiest, moet dat goed onderbouwd zijn. Daarbij moet 

onderscheid worden gemaakt tussen de grondruil op zich, die in de geschetste situatie 

onvermijdelijk is en concurrentie uitsluit, en openbare werken die onderdeel uitmaken van de 

gebiedsontwikkeling. Indien deze openbare werken aanbestedingsplichtig zijn, moeten deze 

(indien mogelijk) uit het project worden gehaald en apart worden aanbesteed conform de 

aanbestedingsregelgeving. De overige afspraken kunnen dan zonder selectie tot stand komen. 

 

Overigens zal er niet altijd een selectie- of aanbestedingsmoment zijn in de realisatiefase. Het kan 

immers zijn dat al in de planvormingfase één gecombineerde selectie of (al dan niet Europese) 

aanbesteding is gehouden voor het ontwikkelen van een plan, de afname van de grond voor de 

realisatie van de niet-aanbestedingsplichtige planonderdelen én de realisatie van de 

aanbestedingsplichtige publieke werken. 

 

2.5.4 De beheerfase 

In de beheerfase is het project afgerond. Dit betekent dat er een overdracht is van het resultaat, de 

woningen gaan naar de kopers, de winkels naar de beleggers en de openbare voorzieningen (de 

infrastructuur, het park etc.) naar de publieke partij. Bij parkeergarages en bedrijventerreinen 

gebeurt het steeds vaker dat het beheer en de exploitatie wordt overgedragen naar een private 

partij. Hierop wordt in deze handleiding echter niet ingegaan. 

2.6. Object van de selectie 

De keuze van het selectiemoment is afhankelijk van wat het object van de selectie is. Met het 

object van de selectie wordt bedoeld: welke taken wil de publieke partij aan de te selecteren 

marktpartij overlaten en wat wordt daarom van de deelnemers aan de selectieprocedure 

gevraagd? Het antwoord op die vraag is ook van belang voor de manier waarop de procedure 

wordt ingericht (zie hoofdstuk 3). Samengevat bestaan de volgende selectiemomenten met de 

volgende objecten: 

• selectie van een opdrachtnemer/uitvoerder in de planvormingfase, met als doel het uitwerken 

van een plan voor het project (eventueel aanbesteding indien het een aanbestedingsplichtige 

dienst betreft); 
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• selectie van een partner aan het begin van de definitiefase, met als doel het gezamenlijk 

opstellen en uitwerken van een plan voor het project; 

• selectie van een partner aan het eind van de definitiefase, met als doel het gezamenlijk 

uitwerken (optimaliseren en toetsen op haalbaarheid) van de door de publieke partij 

opgestelde stedenbouwkundige visie en het PvE (Masterplan); 

• selectie van een partner aan het eind van de ontwerpfase, met als doel het gezamenlijk 

realiseren van het definitieve plan, bijvoorbeeld een gezamenlijke grondexploitatie; 

• selectie van een afnemer van de grond, ontwikkelaar van het commerciële vastgoed en 

uitvoerder van het niet-aanbestedingsplichtige werken; en 

• selectie van een opdrachtnemer/uitvoerder via (Europese of nationale) aanbesteding van de 

aanbestedingsplichtige publieke werken. 

In praktijk zullen zich in een project niet al deze situaties voordoen en bovendien zullen zaken 

veelal gecombineerd worden, bijvoorbeeld door al in de planvormingfase een gecombineerde 

selectie of aanbesteding te houden voor het uitwerken van een plan én de realisatie daarvan. 

2.7. Welke partijen komen in aanmerking voor selectie? 

Het antwoord op de vraag wie uitgenodigd worden voor de selectie wordt bepaald door het type 

project, het doel en het moment van de selectie. Partijen die bij gebiedsontwikkeling in aanmerking 

komen zijn: 

• projectontwikkelaars; zij zijn geheel gericht op projectontwikkeling, hebben een 

kapitaalintensief bedrijf en ervaring met projecten met een hoog risicoprofiel. Tegenover een 

hoog risicoprofiel staat kennisintensiteit (bijvoorbeeld ten aanzien van risicobeheersing) en een 

hoge rendementseis. Zij kunnen vooral aan het begin van de haalbaarheidsfase worden 

ingeschakeld met de mogelijkheid om ook de realisatie te kunnen doen. 

• projectontwikkelende bouwers; deze projectontwikkelaars komen voort uit het bouwbedrijf. Zij 

hebben geen kapitaalintensief bedrijf en nemen genoegen met lagere marges. Hun capaciteit 

om voorinvesteringen te plegen is gering. Bouwen is hun drijfveer. Enkele grote landelijke 

bouwbedrijven hebben gespecialiseerde ontwikkelbedrijven of zijn gelieerd met aparte 

projectontwikkelaars. Bij deze ondernemingen zijn de investeringsmogelijkheden ruimer. Zij 

kunnen in zowel de haalbaarheidsfase als de realisatiefase worden ingeschakeld. 

• projectontwikkelende beleggers; enkele beleggers zijn zowel als projectontwikkelaar en als 

eindbelegger actief. Bij hen speelt een belangrijke discussie over het aangaan van 

projectontwikkelingsrisico. De meeste kiezen ervoor om het product van ontwikkeling af te 

nemen nadat dit circa twee jaar volledig is verhuurd. Dan kunnen zij de beleggingswaarde 

beter beoordelen. 

• woningcorporaties; voor corporaties geldt dat zij beschikken over kennis van de lokale situatie. 

Een groot belang van corporaties zit in het bezit dat ze in het gebied hebben. 
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• institutionele beleggers; de institutionele belegger belegt zijn geld in vastgoed en is dus 

alleen geïnteresseerd in afname van een eindproduct. Deze partij zal dus pas na de 

realisatiefase betrokken worden. 

• bouwers/aannemers; deze groep is puur gericht op het verwerven van bouwproductie en kan 

dus van belang zijn aan het eind van de haalbaarheidsfase. 

• combinaties van partijen; voor grotere projecten worden (gelegenheids)combinaties gemaakt 

die zowel de projectontwikkeling als de realisatie verzorgen. Bij selectie aan het begin van de 

haalbaarheidsfase kunnen zij interessant zijn, als zij gelijkertijd geselecteerd worden voor de 

realisatie. Bij zeer grote werken komen veelvuldig combinaties van bouwers, ontwikkelaars, 

beleggers et cetera voor. 

 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de vragen die publieke partijen zich bij de voorbereiding van een 

selectieprocedure moeten stellen. De beantwoording van deze vragen is belangrijk voor het 

bepalen van de projectfase waarin de selectie gehouden moet worden. Als hierover duidelijkheid 

is, dient bepaald te worden welke selectiemethode gebruikt gaat worden. In het volgende 

hoofdstuk staan de verschillende selectiemethoden centraal. 

 

Tips: 

- voordat de publieke partij een selectie uitschrijft, moet zij een antwoord hebben op de vragen: 

wat is de doelstelling bij het project, wat is de scope van het project, wat is het doel van de 

selectie, wat heb ik nodig van de markt, welke rol wil ik zelf spelen, welke opgave wil ik aan 

marktpartijen overlaten? 

- zorg voor duidelijkheid over rollen en taakverdeling in de haalbaarheids- en de realisatiefase 

tussen publieke en private partij voor je het selectieproces start. 

- maak vooraf de consequenties van een selectie inzichtelijk. De publieke partij kan niet zo maar 

halverwege een selectie afbreken omdat er intern andere ideeën over het samenwerken met 

marktpartijen zijn ontstaan. 

 

Voorbeelden 

Ter verduidelijking zijn twee praktijkvoorbeelden opgenomen van gemeentelijke projecten. De 

gemeenten zijn anoniem gehouden. De voorbeelden komen op verschillende plaatsen in deze 

handleiding terug. Per voorbeeld zijn verschillende aspecten van de selectieprocedure 

opgenomen. 

 

Voorbeeld 1: Herontwikkeling van een winkelcentrum  

 

De gemeente X heeft voor haar centrum een Structuurvisie opgesteld. Eén van de deelprojecten 

binnen de Structuurvisie is de herontwikkeling van het winkelcentrum. De herontwikkeling van het 

winkelcentrum is zeer gewenst om de (interne) structuur en de uitstraling te verbeteren. De 

bestaande winkels zijn eigendom van diverse private partijen variërend van particulieren tot 

institutionele beleggers. De benodigde gronden voor uitbreiding zijn in bezit van de gemeente. De 
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gemeente heeft in overleg met de verschillende eigenaren een Masterplan opgesteld. Het 

Masterplan voorziet in de herontwikkeling en uitbreiding van bestaande winkels. Daarnaast worden 

woningen toegevoegd en wordt het parkeren inpandig opgelost. 

Wat: 

Een ontwikkel/ontwerpopdracht voor de realisatie en herontwikkeling van winkels, woningen, 

kantoren en parkeervoorzieningen. Dit programma is richtinggevend en kent aldus een zekere 

bandbreedte.  

Waarom: 

Het doel van de selectie is:  

• het selecteren van een partij, die na selectie in overleg met de gemeente en de verschillende 

eigenaren het Masterplan voor de herontwikkeling van het winkelcentrum uitwerkt tot een 

haalbaar plan; 

• het selecteren van een partij die het plan, na acceptatie door de opdrachtgever, vervolgens 

voor eigen rekening en risico verder ontwikkelt. 

Wanneer: 

Aan het einde van de definitiefase. 

Wie: 

Projectontwikkelaars, projectontwikkelende bouwers, projectontwikkelende beleggers. 

 

Voorbeeld 2: Ontwikkeling van vier locaties voor woningbouw 

 

De gemeente X heeft voor de ontwikkeling van vier locaties voor woningbouw in een uitleggebied 

een projectontwikkelaar nodig die voor eigen rekening en risico aan de slag wil. In totaal gaat het 

om de ontwikkeling van circa 150 woningen. Door de gemeente is een Stedenbouwkundig Ontwerp 

opgesteld, een toetsingskader en een Programma van Eisen. De geselecteerde partij zal tevens de 

begeleiding van particuliere opdrachtgevers verzorgen en het gebied in opdracht van de gemeente 

bouw- en woonrijp maken. 

 

Wat:  

Een meervoudige ontwikkel/ontwerpopdracht voor de:  

- ontwikkeling van vier woningbouwlocaties voor rekening en risico van de ontwikkelaar 

- begeleiding van particuliere opdrachtgevers 

- bouw- en woonrijp maken in opdracht van de gemeente (de aanneemsom van deze werken lag 

onder het drempelbedrag van de EU-richtlijn Werken) 

Waarom: 

De doelstelling is om per deelgebied en in totaliteit een prijsaanbieding op de grond en de daarmee 

samenhangende ontwikkeling te verkrijgen op basis van een uitwerking van het Stedenbouwkundig 

Ontwerp, het daarop gebaseerde toetsingskader en het Programma van Eisen. Gunning zal daarbij 

plaatsvinden op basis van de aanbieding, die voor wat betreft de prijsaanbieding en de uitwerking 

het meest gunstig is. 

Wanneer: 
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Aan het einde van de ontwerpfase. 

Wie: 

Projectontwikkelaars en projectontwikkelende bouwers. 
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3. Selectiemethoden 

3.1. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de achtergronden van het principe van de selectie, de 

verschillende momenten in het proces waarop een selectie kan worden georganiseerd en het 

object van de selectie: voor welke activiteiten wordt de private partij geselecteerd? De 

selectiemomenten en het object van de selectie hangen samen en zijn ook van invloed op de 

manier waarop de procedure wordt ingericht, en dus op de te hanteren selectiemethode. In dit 

hoofdstuk komen de verschillende selectiemethoden aan de orde. Daarbij wordt zowel ingegaan op 

de selectiemethoden die worden voorgeschreven in het ARW en het gemeentelijke of provinciale 

aanbestedingsbeleid als op de selectiemethoden die kunnen worden gehanteerd indien het ARW 

en het gemeentelijke of provinciale aanbestedingsbeleid geen selectiemethoden voorschrijven. 

3.2. Selectiemethoden 

Indien niet een bepaalde selectiemethode wordt voorgeschreven door de Europese 

aanbestedingsrichtlijnen, het ARW (voor de Rijksoverheid) of het gemeentelijke of provinciale 

aanbestedingsbeleid, is de publieke partij vrij in de keuze van een methode voor de selectie van 

een private partij voor de haalbaarheidsfase en/of de realisatiefase. Wel moeten publieke partijen 

altijd de basisprincipes van het Europese Verdrag in de gaten houden: selecties waarbij de 

uitvoering van publieke werken aan de orde is, moeten hoe dan ook transparant en non-

discriminatief zijn. 

Een overzicht van de verschillende selectiemethoden (of competitievormen) die gebruikt zouden 

kunnen worden, is in §2.2 kort aan de orde gekomen aan de hand van het “Kompas bij 

ontwikkelingscompetities”. Dat rapport gaat uit van de verkoop van “ruwe grond aan de 

ontwikkelaar, die vervolgens het plan realiseert op basis van het wedstrijdprogramma en de 

inzending van de ontwikkelingscompetitie. Het ruimtelijke ordeningstraject geschiedt op basis van 

een gezamenlijk initiatief, waarbij de gemeente ten minste het deel van de formele besluitvorming 

voor haar rekening neemt. Het risico voor zowel de grond- als de bouwexploitatie ligt bij de 

ontwikkelingsovereenkomst volledig bij de ontwikkelaar.” . 

Hiermee beperkt “Het Kompas” zich in feite tot competitievormen voor het selecteren van een 

marktpartij waarmee een ontwikkelingsovereenkomst wordt gesloten, zoals het concessiemodel. 

Deze beperking wordt in deze handleiding niet aangehouden; het kan bijvoorbeeld ook zijn dat met 

de geselecteerde partij een joint-venture wordt aangegaan. Deze en andere modellen worden 

beschreven in de handleiding Samenwerkingsmodellen van het Kenniscentrum PPS. 
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Meervoudige adviesopdracht:
-competitie gericht op ontwikkelingsvisie

-geen financiële bieding, noch ontwerpvoorstellen
-met de geselecteerde partij wordt een haalbaarheidsovereenkomst gesloten. Na doorlopen 

haalbaarheidsfase worden afspraken gemaakt over het vervolg

De werving en selectie van een ontwikkelaar door middel 
van de aanbesteding van een haalbaarheids- of 
ontwikkelingsovereenkomst

ONTWIKKELINGSCOMPETITIE

Meerdere ontwerpers worden tegelijkertijd gevraagd 
een ontwerp te maken voor eenzelfde architectonische, 
stedenbouwkundige, landschapsarchitectonische of 
interieurarchitectonische opgave. Een ontwerpwedstrijd 
heeft de vorm van prijsvraag of een meervoudige opdracht

Meervoudige offerteaanvraag:
-concurrentie op basis van prijs

-er worden geen ontwerpvoorstellen gevraagd
-met de geselecteerde partij wordt een ontwikkelingsovereenkomst gesloten voor de realisatie van het 

project op basis van de inzending

Meervoudige ontwikkel/ontwerpopdracht:
-competitie gericht op maximale ontwerpkwaliteit binnen de financiële uitgangspunten

-het ingediende ontwerp moet kunnen worden uitgevoerd binnen het financiële kader
-met de geselecteerde partij wordt een ontwikkelingsovereenkomst gesloten voor de realisatie van het 

project op basis van de inzending

ONTWERPWEDSTRIJD
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Wat betreft de beoordeling van aanbiedingen is er onderscheid tussen twee vormen van 

competities. Allereerst een competitie, waarbij het de publieke partij uitsluitend gaat om het 

optimaliseren van plankwaliteit of een maximale grondprijs en ten tweede competities, waarbij 

zowel de hoogste grondprijs als de beste plankwaliteit het streven is van de publieke partij. 

Uiteraard is de laatstgenoemde categorie het meest ingewikkeld. Ingeval van concurrentie op 

uitsluitend kwaliteit wordt de grondprijs gefixeerd zodat er een vast budget ontstaat. De aanbieding 

van de ontwikkelaars heeft dan vooral betrekking op de programmatische uitwerking en op de 

plankwaliteit. Daarop richten zich ook de gunningcriteria. Ingeval van uitsluitend prijsconcurrentie 

liggen de kwaliteitskaders juist al vast en dienen de deelnemers aan de competitie een bod op de 

grond uit te brengen. 

 

Indien voor een combinatie van prijs en kwaliteit wordt gekozen, betekent dit dat “een zeer 

gecompliceerde beoordeling noodzakelijk is die hoge eisen stelt aan het professionele niveau van 

de uitschrijver”. Daarbij kan worden verwezen naar de selectie van ontwikkelaars voor het 

woningbouwproject Ypenburg, waar voor verschillende deelplannen ontwikkelaarcompetities 

werden gehouden. In het algemeen dient het onderlinge gewicht van de in deze complexe situatie 

verschillende en onderling nauwelijks verwante gunningcriteria, duidelijk te zijn en moet worden 

voorkomen dat voor de uitschrijver de mogelijkheid blijft bestaan “om de keuze tussen plannen met 

een rekenkundig vergelijkbare score te manipuleren met onuitgesproken prioriteiten met betrekking 

tot de kosten en de kwaliteit”. 
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Aandachtspunten bij ontwikkelingscompetities 

Indien de publieke partij een combinatie van een ontwerp en een financieel voorstel vraagt, brengt 

dit een aantal aandachtspunten met zich mee. In de eerste plaats kan dit tot onduidelijkheid over 

de positie van de ontwerper leiden: wordt de ontwerper door de ontwikkelaar gevraagd om betaald 

werk te verrichten of wordt hij als risicodragend ondernemer ingeschakeld op “no-cure no-pay” 

basis? In de tweede plaats zullen de inspanningen die de deelnemende private partijen moeten 

leveren over het algemeen groot zijn. De inzendingen moeten aan veel eisen voldoen. Bovendien 

schept de inzending verplichtingen: de ontwikkelaar moet zich bereid verklaren het ingezonden 

voorstel tegen de in de ontwikkelingsaanbieding genoemde condities te willen realiseren. Daarbij 

wordt ook een bod op de grond gevraagd, dat de ontwikkelaar gestand moet doen. De 

ontwikkelaar loopt dus een niet te verwaarlozen risico met de inzending. 

 

De publieke partij moet er daarom voor zorgen dat de ontwikkelingscompetitie goed wordt 

voorbereid. Het is onder meer aan te raden dat de publieke partij: 

• alleen informatie van de deelnemers aan de competitie vraagt die relevant is voor de 

beoordeling en besluitvorming; 

• objectieve selectiecriteria opstelt; 

• een voldoende ruime inzendtermijn voor de deelnemers hanteert; 

• het aantal deelnemers beperkt houdt. 

 

Vergoeding voor de door deelnemers gemaakte kosten 

Uitschrijvers van ontwikkelingscompetities hebben vaak geen duidelijk beeld van de inspanningen 

die nodig zijn om een inzending te vervaardigen. Sommige uitschrijvers vinden dat het 

vervaardigen van een uitgewerkte stedenbouwkundige visie en een schetsontwerp met 

bijbehorend commercieel voorstel tot de normale acquisitiewerkzaamheden van een marktpartij 

behoren. Echter, gelet op de daarmee gemoeide tijd en geld, zullen deelnemers minder snel 

geneigd zijn gedegen en uitgewerkte biedingen in te dienen indien de kans klein is dat zij worden 

geselecteerd en/of zij geen redelijke vergoeding krijgen indien zij niet geselecteerd worden. 

Omdat de selecterende publieke partij baat heeft bij gedegen en uitgewerkte biedingen, kan zij 

overwegen aan inschrijvers een reële vergoeding in het vooruitzicht te stellen. Over de vraag of 

een kostenvergoeding op zijn plaats is en hoe hoog die moet zijn, bestaan verschillende meningen. 

De parlementaire enquêtecommissie bouwfraude heeft aanbevolen dat het Rijk terughoudend zou 

moeten zijn met het ter beschikking stellen van dergelijke vergoedingen. Het kabinet heeft 

uitvoering geven aan deze aanbeveling en maakt geen gebruik meer van de mogelijkheid om 

rekenvergoedingen te verstrekken aan inschrijvende partijen. Er worden slechts 

ontwerpvergoedingen toegekend indien er daadwerkelijk ontwerpwerk wordt gevraagd, 

bijvoorbeeld bij het uitwerken van alternatieven. Daarmee wordt aangesloten bij de opvatting van 

de Commissie dat de kosten van calculeren en aanbieden bij aanbestedingen onderdeel dienen te 

zijn van de algemene kosten van een bedrijf. Het ARW 2004 bevat daarom ook geen regeling voor 

een rekenvergoeding. Uit de toelichting op het ARW blijkt dat voor een ontwerpkostenvergoeding 
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wel plaats is. Toch is besloten geen regeling voor een ontwerpkostenvergoeding op te nemen 

omdat dit maatwerk per project is en thuis hoort in de bekendmaking of het selectiedocument. 

Ook voor lokale overheden zou die terughoudendheid kunnen gelden, maar dat is aan die 

overheden zelf. In het algemeen kan worden gesteld dat de vraag of een kostenvergoeding op zijn 

plaats is en hoe hoog die moet zijn, afhankelijk is van de omvang van de werkzaamheden en de 

kosten die de inschrijver voor de inzending moet maken en het aantal inschrijvers (dat aantal 

bepaalt immers mede de kans op succes voor de deelnemer). Hiervoor kunnen geen algemene 

richtlijnen worden gegeven. De billijkheid van de vergoeding kan ook worden gemotiveerd vanuit 

het besef dat bijvoorbeeld de gemeente bij het model van de gemeentelijke gronduitgifte de 

ontwerpkosten zelf had moeten maken. Deze kosten spaart ze nu uit. 

3.3. Nationale selectiemethoden bij de realisatie van werken 

3.3.1 Inleiding 

In §3.2 is ingegaan op de selectiemethoden bij een selectie voor de planvormingfase en/of 

realisatiefase bij gebiedsontwikkeling indien niet een bepaalde selectiemethode is voorgeschreven 

in de EU-aanbestedingsrichtlijnen, in het ARW 2004 of in verordeningen waarin het 

aanbestedingsbeleid van de publieke partij is vastgelegd. In deze paragraaf wordt ingegaan op het 

voor de Rijksoverheid geldende ARW 2004 en het aanbestedingsbeleid van lokale overheden 

(gemeenten en provincies). 

 

3.3.2 Het ARW 2004 

Op 15 augustus 2004 is het Aanbestedingsreglement Werken 2004 van kracht geworden. In dit 

nieuwe reglement zijn het UAR-EG 1991 en het UAR 2001 gewijzigd en samengevoegd. De vier 

bouwministeries zijn verplicht het ARW 2004 te gebruiken. De overige overheden kunnen het ARW 

2004 op vrijwillige basis hanteren. Lokale overheden zijn niet verplicht het ARW toe te passen. Ook 

gemeenten en provincies kunnen er echter voor kiezen het ARW toe te passen en dit ook in hun 

gemeentelijke of provinciale aanbestedingsbeleid opnemen. Als dit het geval is, zijn zij ook 

verplicht het reglement toe te passen. 

In het ARW 2004 worden zeven procedures van selectie of aanbesteding onderscheiden. In 

onderstaand schema worden deze schematisch weergegeven: 
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Procedure Korte omschrijving Bekendmaking 
Staatscourant, 
landelijk dagblad 
of voor allen 
toegankelijk 
elektronisch 
medium 

Aanmelding Bestek Selectie Onderhandeling Inschrijving/ gunning Proces verbaal / 
evaluatie 

Openbare 
procedure 

Algemene bekendmaking, 
eenieder kan inschrijven 

Algemeen  Uiterlijk 10 dagen 
na 
bekendmaking 

  Uit aanmeldingen 
 
Ten minste 36 dagen 
na bekendmaking 

Proces verbaal van 
aanbesteding 

Niet-openbare 
procedure 

Algemene bekendmaking, 
eenieder kan zich 
aanmelden, (sommige) 
geselecteerden mogen 
inschrijven 

Algemeen Ten minste 21 
dagen na 
bekendmaking; 
i.g.v. spoed 12 
dagen 

 Aantal partijen 
dat doorgaat of 
min./max. aantal 

 Ten minste 21 dagen 
tussen uitnodiging en 
inschrijving; i.g.v. 
spoed 10 dagen. 

Proces verbaal van 
aanbesteding 

Onderhandeling 
met 
voorafgaande 
bekendmaking 

Algemene bekendmaking, 
eenieder kan zich 
aanmelden als gegadigde, 
(sommige) geselecteerden 
treden in onderhandeling 
en mogen 
daaropvolgend inschrijven 

Algemeen Ten minste 21 
dagen na 
bekendmaking; 
i.g.v. spoed 12 
dagen 

 Aantal partijen 
dat doorgaat of 
min./max. aantal 

Aanvang ten 
minste 14 dagen 
na uitnodiging tot 
voeren van 
onderhandeling 

Ten minste 14 dagen 
na uitnodiging tot 
inschrijving 

Proces verbaal van 
iedere 
onderhandeling en 
van de aanbesteding 

Onderhandeling 
zonder 
voorafgaande 
bekendmaking 

Geen algemene 
bekendmaking, 
onderhandeling met één of 
meer door aanbesteder 
gekozen gegadigden die 
mogen inschrijven 

    Aanvang ten 
minste 14 dagen 
na uitnodiging tot 
voeren van 
onderhandeling 

Ten minste 14 dagen 
na uitnodiging tot 
inschrijving 

Proces verbaal van 
iedere 
onderhandeling en 
van de aanbesteding 

Onderhandse 
procedure 

Geen algemene 
bekendmaking, twee of 
meer partijen mogen 
inschrijven (max. 6) 

     Min. 2 en in de regel 
max. 6 partijen 
 
Ten minste 21 dagen 
na bekend-making; 
i.g.v. spoed 10 dagen 

Proces verbaal van 
aanbesteding 

Concessie- 
overeenkomst 

Algemene bekendmaking, 
geen nadere eisen voor het 
verdere process; 
overeenkomst waarbij 
tegenprestatie uit 
exploitatierecht bestaat 
(evt. + vergoeding) 

Algemeen     De termijn tussen de 
dag van de 
bekendmaking, en de 
dag van aanbesteding 
bedraagt ten 
minste 36 dagen.  

 

Experimenteren Algemene bekendmaking, 
geen nadere eisen anders 
dan algemene beginselen 
van het 
aanbestedingsrecht en 
openbaarmaking van 
evaluatie achteraf 

Algemeen      Evaluatie publiceren 
voor alle gegadigden 
en inschrijvers. 



a. Openbare procedure 

Belangrijkste kenmerken van de procedure: 

• de bekendmaking van een openbare aanbesteding moet gepubliceerd worden in de 

Staatscourant of een landelijk verspreid dagblad ten minste 36 dagen voor de aanbesteding; 

• het bestek is uiterlijk 10 dagen na bekendmaking beschikbaar voor inzage of kopie; 

• De aanbesteder is verplicht het bestek, mits tijdig aangevraagd, niet later dan 6 dagen na 

ontvangst van het verzoek, te verstrekken. 

• Het bestek vermeldt alle maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-

economische eisen waaraan een inschrijver moet voldoen, en vermeldt alle gegevens die 

moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht, tenzij in de 

bekendmaking is vermeld, dat de daarin gegeven opsommingen van eisen en over te leggen 

gegevens uitputtend zijn. Het bestek moet voorts alle gunningscriteria te vermelden indien 

gekozen wordt voor het criterium van de economisch meest voordelige aanbieding (in plaats 

van het criterium van de laagste prijs). 

 

b. Niet-openbare procedure 

Belangrijkste kenmerken van de procedure: 

• de bekendmaking van de niet-openbare procedure moet gepubliceerd worden in de 

Staatscourant of een landelijk verspreid dagblad, waarbij iedereen zich kan aanmelden om 

voor een uitnodiging voor inschrijving in aanmerking te komen; 

• de bekendmaking moet alle geschiktheidseisen en –gegevens bevatten; 

• de aanmelding moet 21 dagen na de bekendmaking worden ingediend, in geval van spoed 

mag dit 12 dagen bedragen; 

• De  gegadigden zullen worden uitgenodigd in te schrijven, de overigen ontvangen tegelijkertijd 

bericht dat zij niet worden uitgenodigd; 

• In de bekendmaking of in het selectiedocument vermeldt de aanbesteder alle 

maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel economische eisen waaraan een 

gegadigde of inschrijver moet voldoen, alsmede de gegevens die moeten worden overgelegd 

om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht in aanmerking te komen 

• tussen het moment van uitnodiging en inschrijving ligt minimaal een termijn van 21 dagen (of 

10 dagen in spoedeisende gevallen); 

• degene die niet uitgenodigd zijn kunnen binnen 15 dagen na ontvangst van dat bericht de 

aanbesteder om een schriftelijke motivering vragen. De aanbesteder is gehouden die 

motivering vervolgens zo spoedig mogelijk schriftelijk te verstrekken;  

• het bestek moet alle gunningcriteria bevatten die anders zijn dan het criterium van de laagste 

prijs en alle gegevens die moeten worden overlegd om voor de opdracht in aanmerking te 

komen, tenzij in het bekendmakings- of selectiedocument is aangegeven dat de daarin 

opgenomen gegevens uitputtend zijn. 
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c. Onderhandeling met voorafgaande bekendmaking 

De belangrijkste kenmerken van de procedure zijn: 

• de bekendmaking van de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking moet 

gepubliceerd worden in de Staatscourant of een landelijk verspreid dagblad, waarbij iedereen 

zich kan aanmelden als gegadigde; 

• de bekendmaking moet alle geschiktheidseisen en –gegevens bevatten; 

• de aanmelding moet 21 dagen na de bekendmaking worden ingediend, in geval van spoed 

mag dit 12 dagen bedragen; 

• De gegadigden worden geselecteerd om in onderhandeling te treden; 

• In de bekendmaking of in het selectiedocument vermeldt de aanbesteder alle 

maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel economische eisen waaraan een 

gegadigde of inschrijver moet voldoen, alsmede de gegevens die moeten worden overgelegd 

om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht in aanmerking te komen 

• De onderhandeling start na ten minste 14 dagen na de dag van verzending van de uitnodiging 

tot onderhandeling; 

• Tussen het moment van verzending van de uitnodiging en de aanbesteding ligt minimaal een 

termijn van 14 dagen; 

• Het bestek moet alle gunningcriteria en gegevens bevatten;  

• Van iedere onderhandeling en van de aanbesteding dient een proces verbaal opgesteld te 

worden. 

 

d. Onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking en e. Onderhandse procedure 

Een belangrijk verschil met de voorgaande procedures is dat er geen openbare aankondiging van 

de procedure plaatsvindt. De aanbestedende partij nodigt een beperkt aantal ondernemingen uit tot 

onderhandeling (in geval van onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking) of meteen tot 

het doen van een inschrijving (in geval van een onderhandse procedure). 

Deze procedures verschillen ook op een aantal andere punten van de openbare en niet-openbare 

procedure: 

• de onderhandse procedure is een procedure waarbij een beperkt aantal van minimaal twee en 

in de regel maximaal 6 partijen tot inschrijving worden uitgenodigd; 

• bij de procedure van onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking wordt ten minste 

één partij uitgenodigd tot onderhandeling;  

• Bij de procedure onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking starten de 

onderhandelingen ten minste 14 dagen na verzending van de uitnodiging tot onderhandeling. 

In geval van dwingende spoed die niet aan de aanbestedende dienst te wijten is, kan de 

termijn worden verkort.  

• Bij de procedure onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking ligt tussen het moment 

van verzending van de uitnodiging tot inschrijving en het moment van aanbesteding, een 

termijn van minimaal 14 dagen.  
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• Tussen het moment van uitnodiging tot inschrijving en het moment van aanbesteding, ligt bij de 

onderhandse procedure een termijn van ten minste 21 dagen. In geval van spoed mag deze 

termijn 10 dagen bedragen, 

 

f. Concessieovereenkomst 

Bij deze procedure zijn de volgende twee eisen gedefinieerd: 

• de bekendmaking van het voornemen een concessievereenkomst aan te besteden moet 

gepubliceerd worden in de Staatscourant of een landelijk verspreid dagblad; 

• de termijn tussen de dag van bekendmaking en de dag van aanbesteding bedraagt 36 dagen. 

 

g. Experimenteren 

Met het oogmerk om doelmatiger aan te besteden kan de aanbesteder bij wijze van experiment 

afwijken van de in het ARW beschreven procedures. De procedure van experimenteren kent twee 

eisen: dat er een bekendmaking gepubliceerd moet worden in de Staatscourant of een landelijk 

verspreid dagblad en dat er een evaluatie gepubliceerd moet worden voor alle gegadigden en 

inschrijvers. 

 

Aanbestedingsprocedure met gunning na onderhandeling bij Zuiderzeehaven Kampen 

 

De gemeente Kampen heeft bij de aanleg van de Zuiderzeehaven de Europese 

aanbestedingsprocedure met gunning na onderhandeling gevolgd. Deze 

onderhandelingsprocedure geeft de opdrachtgever de mogelijkheid om in samenspraak met de 

bieders de planpropositie verder te specificeren. De aanbiedingen worden op hoofdlijnen 

beoordeeld. Dit betekent ook dat niet alle bieders hoge biedkosten hoeven te maken met een 

ontwerp op details; alleen de geselecteerde bieder maakt dit ontwerp. 

Een privaat consortium onder penvoering van Dura Vermeer heeft na afronding van de 

aanbesteding een intentieovereenkomst met de gemeenten Kampen en Zwolle en de provincie 

Overijssel getekend. Het consortium had een integrale aanbieding gedaan waarin ook voor 15 jaar 

de exploitatie, het beheer en het onderhoud van zowel de Zeehaven als het bijbehorende “natte” 

bedrijventerrein (parkmanagement) waren opgenomen. De publieke partijen hebben geselecteerd 

op de economisch meest voordelige aanbieding. Na het ondertekenen van de 

intentieovereenkomst begonnen de feitelijke onderhandelingen en detailleringen die uiteindelijk de 

verdeling van de risico’s en tot de prijs leiden. Er is dus voor het private consortium voldoende 

ruimte bij het opstellen van het planontwerp. Inmiddels is de intentieovereenkomst vervangen door 

een definitieve samenwerkingsovereenkomst. Als samenwerkingsvorm is gekozen voor een 

gezamenlijke ontwikkelingsmaatschappij (CV/BV-constructie) waarin de publieke partijen en het 

private consortium elk voor 50% deelnemen. 
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3.3.3 Aanbestedingbeleid van lokale overheden 

Veel lokale overheden hebben een schriftelijk vastgelegd aanbestedingsbeleid. In dit 

aanbestedingsbeleid staan procedures beschreven. Verder staat erin bij welke type opdracht welke 

procedure zal worden gevolgd. Daarbij is meestal doorslaggevend hoe hoog de geschatte kosten 

van de opdracht zullen zijn. In de regel wordt aan deze opsomming een clausule toegevoegd dat 

de publieke partij in bijzondere gevallen van de standaardprocedures kan afwijken, bijvoorbeeld bij 

spoedeisend of zeer specialistisch werk. In een dergelijk bijzonder geval zou dan onderhands (al 

dan niet na een voorselectie) kunnen worden aanbesteed, dus zonder dat er sprake is van een 

werkelijk open aanbesteding. De aanbesteding wordt immers niet aangekondigd. 

 

Deze praktijk roept wel vragen op in relatie tot de “analoge toepassing” van de beginselen van het 

Europese Verdrag. In het bijzonder geldt dan de vraag of wordt voldaan aan het 

transparantiebeginsel. Bij de gunning van de realisatie van publieke werken waarbij geen sprake is 

geweest van reële concurrentie, moet de publieke partij ten minste een goede motivering gereed 

hebben. Uit deze motivering moet blijken dat het organiseren van een aanbestedingsprocedure, 

waarvoor iedereen in aanmerking komt, in redelijkheid niet van de publieke partij kan worden 

verlangd. 

 

 Voorbeeld: Zaak Hoogezand-Sappemeer 

 

Eén van de zaken die in het kader van de “analoge toepassing” aandacht vraagt is het “knippen” 

van het herinrichtingsplan voor het centrum van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Hierdoor 

ontstond meerdere deelprojecten die op één na niet met toepassing van de Europese 

aanbestedingsrichtlijnen behoefden te worden uitgevoerd, omdat de geschatte aanneemsommen 

onder de in die richtlijnen opgenomen drempelbedragen lagen. De Europese Commissie heeft zich 

over de zaak gebogen, nadat klagers, verenigd in de bewonerscommissie Kieldiep, ontduiking van 

de Europese aanbestedingsregels vermoedden. De Europese commissie vond het “knippen” 

weliswaar verantwoord, maar voor de commissie was niet duidelijk of in casu voldoende recht was 

gedaan aan het transparantiebeginsel. Er was namelijk geen expliciete aanbesteding gehouden 

voor de onder de drempel liggende werken. De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft hierop 

gereageerd met het aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken versturen van kopieën van een 

reeks artikelen uit de regionale pers, waaruit volgens de gemeente de markt heeft kunnen 

opmaken dat in haar gemeente een interessant project op stapel stond. De Europese Commissie 

heeft Nederland daarop gedaagd voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. 

Het is nu dus aan het Hof van Justitie om zich uit te spreken over de vraag of de opdrachten, die 

door het knippen onder het drempelbedrag vallen, wel in overeenstemming met het 

transparantiebeginsel zijn aangekondigd. Op dit moment is daarom nog onzeker is of de publicatie 

van een reeks artikelen in de regionale pers gelijkgesteld kan worden met transparantie die tot 

uitdrukking komt in een expliciete aankondiging waarbij potentiële inschrijvers worden uitgenodigd 

een aanbieding te doen. 

 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de verschillende selectiemethoden en is aangegeven welke 

argumenten er zijn om voor een bepaalde selectiemethode te kiezen. In het volgende hoofdstuk 

wordt beschreven hoe het selectieproces voor deze selectiemethoden moet worden opgezet. 
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Tips: 

- modellen voor ontwikkelingscompetities moeten duidelijk aangeven waar de wedstrijd primair 

om draait: de aanbiedingsprijs of de plankwaliteit. Dit kan als bij de eindbeoordeling aan het 

secundaire aspect minder dan 50% van het totaal aantal te behalen waarderingspunten wordt 

toegekend. Wordt het percentage hoger, dan ontstaat het risico van een niet-consistente 

beoordeling. 

- alternatieve inschrijvingen zijn toegestaan voorzover dit niet is uitgesloten in de bekendmaking 

en het gunningcriterium van de meest voordelige aanbieding wordt gehanteerd. 

- bij het vaststellen van de data op basis van de in de regelgeving vastgestelde termijnen moet 

uitgegaan worden van werkdagen. 

- een (alternatieve) inschrijving mag niet onder voorwaarden geschieden. 

- de aanbestedende partij kan in het bestek of de nota van inlichtingen alternatieven 

omschrijven. Inschrijvers kunnen ervoor kiezen op deze varianten in te schrijven. 

- in het UAR 2001 is een facultatieve regeling opgenomen betreffende een kostenvergoeding 

voor het doen van een inschrijving. De aanbestedende partij kan ervoor kiezen deze regeling 

toe te passen. In het ARW 2004 is geen regeling voor een rekenvergoeding opgenomen 

conform de aanbeveling van de Parlementaire Enquêtecommissie. Zie §3.2 over de vraag of 

een kostenvergoeding op zijn plaats is en zo ja, voor welke activiteiten en hoe hoog die 

vergoeding zou moeten zijn. 
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4. De opzet van het selectieproces  

4.1. Inleiding 

Hoe moet een selectieproces worden opgezet en vormgegeven, indien niet een bepaald 

selectieproces is voorgeschreven? In dit verband rijzen vragen als: welke eisen moeten aan de 

marktpartijen worden gesteld? Hoeveel marktpartijen moeten worden uitgenodigd? Hoe moeten de 

“gunningcriteria” worden geformuleerd? Welke termijnen moeten worden aangehouden? 

Bij de vormgeving van een goed selectieproces staan de beginselen van concurrentie, non-

discriminatie en transparantie centraal. Daarnaast kunnen de in het rapport “Kompas bij 

ontwikkelingscompetities” genoemde selectiemethoden houvast bieden. 

Om een selectie marktconform te laten verlopen moeten meerdere partijen uitgenodigd worden om 

een bieding (of een voorstel) te doen. De selecterende publieke partij kan zelf bepalen hoeveel 

partijen zij daartoe wil uitnodigen. Het is echter aan te bevelen om het aantal partijen dat 

daadwerkelijk een bieding uitbrengt, te beperken. De biedingen van de marktpartijen dienen 

immers grondig bestudeerd en adequaat beoordeeld en met elkaar vergeleken te worden, hetgeen 

veel tijd kost. Ook zullen marktpartijen minder geïnteresseerd zijn in het uitbrengen van een 

bieding als het aantal meedingende partijen groot is. Voor het uitbrengen van een goed 

onderbouwde bieding maken marktpartijen immers kosten. Om toch een groter aantal marktpartijen 

een kans te geven om zich te presenteren, kan de selectieprocedure in twee fasen opgeknipt 

worden: de kwalificatiefase (in termen van de aanbestedingsregelgeving de selectiefase of 

voorselectie genoemd) en de gunningfase. 

 

Een onderwerp dat in deze handleiding niet verder aan de orde zal komen maar hier wel wordt 

aangestipt, is de Wet BIBOB (Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur). 

Op grond van de Wet BIBOB kunnen selecterende publieke partijen weigeren een opdracht te 

gunnen aan een aan het selectieproces deelnemende private partij op basis van een advies van 

het bureau BIBOB. Het bureau BIBOB geeft de publieke partij desgevraagd advies en kan een 

negatief advies geven indien zij een ernstig gevaar ziet, gebaseerd op een screening van de 

antecedenten van de betrokken private partij, dat die partij de gunning van de opdracht kan 

misbruiken (om strafbare feiten te plegen of om uit gepleegde strafbare feiten verkregen geld te 

benutten en zo “wit te wassen”). De selecterende publieke partij is niet verplicht om advies te 

vragen en is evenmin verplicht het advies op te volgen, maar het advies is voldoende basis om de 

desbetreffende private partij uit te sluiten van het selectieproces. 

4.2. De kwalificatiefase 

In de kwalificatiefase worden de geïnteresseerde private partijen beoordeeld en wordt hun aantal 

teruggebracht tot een beperkt aantal, dat tot het doen van een bieding of inschrijving wordt 
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uitgenodigd. De selecterende publieke partij brengt in deze fase dus haar zogenaamde “long list” 

terug naar een “short list” van gegadigden. 

 

4.2.1 Het opstellen van de long list 

De kwalificatiefase (ook wel voorselectie genoemd) start met het opstellen van een long list van 

partijen die voor de opgave in aanmerking komen. De long list kan op verschillende manieren 

samengesteld worden. Op het moment dat in de markt bekend wordt dat de publieke partij met een 

project gaat starten melden private partijen zich in de regel spontaan aan. De publieke partij kan 

ook zelf partijen op de long list plaatsen, bijvoorbeeld partijen waarmee eerder is samengewerkt. 

De meest zuivere methode, ook gelet op de analoge toepassing van het transparantiebeginsel, is 

een openbare aankondiging waarna in principe alle partijen zich kunnen aanmelden voor deelname 

aan de selectieprocedure. Uiteraard kan ook gebruik gemaakt worden van een combinatie van 

deze mogelijkheden. 

 

4.2.2 Het kwalificatiedocument 

Van primair belang in een selectieprocedure is dat alle deelnemers van gelijke informatie worden 

voorzien. Ten behoeve van de kwalificatiefase kan hiervoor een kwalificatiedocument (ook wel 

selectiedocument of selectieleidraad genoemd) opgesteld worden. Alle partijen op de long list 

ontvangen dit kwalificatiedocument. In het kwalificatiedocument wordt de volgende informatie 

opgenomen: 

• beschrijving van de opdracht c.q. de vraagstelling aan de markt; 

• beschrijving van de randvoorwaarden en uitgangspunten van de opdracht. Afhankelijk van het 

moment van selectie (zie §2.5) gaat het dan om: 

o stedenbouwkundige schetsen en projectplan; of 

o Masterplan en Programma van Eisen; of 

o definitief stedenbouwkundig ontwerp en bijvoorbeeld een beeldkwaliteitplan. 

• beschrijving van de selectieprocedure: 

o hoeveel partijen op de long list zijn geplaatst; 

o mogelijkheden tot het stellen van vragen. Om de deelnemers ook tijdens de procedure 

dezelfde informatie te geven, is het aan te aanbevelen om het stellen van vragen zoveel 

mogelijk te beperken en om mondelinge vragen niet toe te staan, tenzij hiervoor een 

formele mondelinge vragenronde wordt georganiseerd. Het kan ook raadzaam zijn de 

deelnemers toe te staan voor een bepaalde datum schriftelijke vragen te stellen, waarbij 

vervolgens alle deelnemers van alle vragen en gegeven antwoorden op de hoogte 

worden gesteld. 

o voorwaarden met betrekking tot het vormen van consortia. Hierbij wordt er meestal voor 

gekozen dat inschrijvingen van combinaties, gevormd na aanmelding, niet zullen worden 

geaccepteerd. Dit betekent dus dat alleen in de kwalificatiefase consortia gevormd 

kunnen worden. Van ondernemingen die tot hetzelfde concern behoren wordt meestal 

maximaal één bedrijf geselecteerd voor de gunningfase. Het opnemen van een bepaling 
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hierover voorkomt dat een partij door middel van deelname aan verschillende consortia 

meerdere keren meedoet aan de selectie; 

o doorlooptijd van de procedure en inleverdatum van de inschrijving; 

o adressen en contactpersonen. 

• beschrijving van de kwalificatiecriteria; 

• indicatie van de gunningcriteria; 

• akkoord verklaring met de selectieprocedure: met het ondertekenen van deze verklaring 

verklaren partijen dat zij kennis hebben genomen van de selectieprocedure en deze 

accepteren. 

 

Het is raadzaam om in het kwalificatiedocument een bepaling op te nemen hoe met eventuele 

geschillen wordt omgegaan. Hiervoor kan de volgende bepaling opgenomen worden: 

“Voorkomende geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden 

beschouwd, die tussen publieke en de private partij mochten ontstaan naar aanleiding van een 

selectie, worden met behulp van arbitrage beslecht. Arbitrage geschiedt overeenkomstig het 

Arbitragereglement conform het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (N.A.I.), zoals dat 

luidt drie maanden voor de dag waarop de inzendingen moeten worden ingeleverd.”. 

 

Als stelregel geldt dat de selecterende publieke partij vooraf het kwalificatiedocument vaststelt en 

goedkeurt en dat daar later niet meer van kan worden afgeweken. De vraag hierbij is wie het 

kwalificatiedocument vaststelt; het College van B&W of de gemeenteraad (of bij de provincie: 

Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten). In het duale stelsel is het in principe mogelijk dat het 

College van B&W dit doet. Het is echter afhankelijk van de opgave, de gevoeligheid van het project 

en wensen van de publieke partij. Per project dient een afweging en keuze gemaakt te worden. 

Hierbij dient ook expliciet gemaakt te worden wie waarover beslist. Als men bijvoorbeeld er voor 

kiest dat de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt over het gunnen van een opdracht, 

dan moet de gemeenteraad ook de kwalificatie- en gunningcriteria vaststellen. 

 

4.2.3 Kwalificatiecriteria 

De kwalificatiecriteria zijn de criteria aan de hand waarvan de selecterende publieke partij de long 

list van gegadigden inkort tot een short list. De kwalificatiecriteria vallen uiteen in uitsluitingcriteria 

en minimumcriteria. De uitsluitingcriteria worden ook wel aangeduid als “knock-out criteria” en de 

minimumcriteria als “geschiktheidscriteria”. De uitsluitingcriteria geven aan wanneer inschrijvers 

kunnen worden uitgesloten van de selectie. 

De volgende uitsluitingcriteria worden vaak gebruikt: 

• het verkeren in staat van (of aangevraagd) surseance van betaling, faillissement of liquidatie; 

• het veroordeeld zijn voor een delict dat de beroepsmoraliteit raakt; 

• een ernstige fout gemaakt in de uitoefening van beroep
2
; 

                                                      
2
 Als dit wordt gebruikt als uitsluitingcriterium, zal de publieke partij moeten preciseren wat de reikwijdte van dit criterium is. 
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• niet voldaan hebben aan de wettelijke verplichting tot betaling van de sociale 

verzekeringsbijdrage; 

• niet voldaan hebben aan de wettelijke verplichting tot betaling van belastingen; 

• schuldig gemaakt hebben aan het verstrekken van valse verklaringen in het kader van de 

selectieprocedure. 

Bij een weging van de uitsluitingcriteria is geen sprake: een deelnemende private partij voldoet aan 

deze criteria of niet. In het laatste geval wordt hij direct uitgesloten van de selectieprocedure. 

Het aantal uitsluitingcriteria moet beperkt blijven om de zuiverheid van de selectieprocedure te 

waarborgen. Alleen de in het kwalificatiedocument genoemde uitsluitingcriteria mogen gebruikt 

worden. De uitsluitingcriteria mogen niet gebruikt worden om op kwalitatieve gronden een partij uit 

te sluiten.  

 

De minimumcriteria geven de inschrijver de mogelijkheid om aan te tonen dat hij de opdracht kan 

uitvoeren en daartoe geschikt is. Als minimumcriteria kunnen gebruikt worden: 

 

FINANCIËLE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT:
het is voor de opdrachtgever belangrijk dat er een partij geselecteerd wordt die voldoende draagkracht heeft om 
de (financiële) risico’s binnen een project te dragen. Een partij moet voldoende financiële reserves hebben om 
eventuele tegenvallers te kunnen dragen. Partijen kan hiervoor gevraagd worden naar de solvabiliteit, naar 
bankgaranties of waarborgsommen, een accountantsverklaring over de omvang van het eigen vermogen et cetera. 

MINIMUMCRITERIA:

DE RECHTSVORM VAN DE INSCHRIJVER:
er kunnen eisen gesteld worden aan de rechtsvorm van de inschrijver om zekerheid te verkrijgen over de financiële
en economische draagkracht van de inschrijver

TECHNISCHE BEKWAAMHEID:
de te selecteren partij moet de technische expertise hebben om het project te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld blijkend
uit het beschikken over bepaalde vergunningen en bepaalde specifieke kennis en ervaring.

EISEN AAN DE ORGANISATIE:
een minimale omvang van de organisatie van de inschrijver is noodzakelijk om de voortgang van het project te
kunnen waarborgen. Indien een projectleider bijvoorbeeld ziek wordt, dient het project wel op korte termijn
overgedragen te kunnen worden

ERVARINGEN & REFERENTIEPROJECTEN:
afhankelijk van de opgave van het project kunnen eisen gesteld worden aan de ervaringen en de referentieprojecten
van de inschrijver. Deze ervaringen moeten wel gelijkwaardig zijn aan de opgave van het project. Ook moet het aantal
referentieprojecten dat gevraagd wordt, beperkt blijven. Een stelregel is dat om 3 tot 5 referentieprojecten gevraagd
wordt.

FINANCIËLE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT:
het is voor de opdrachtgever belangrijk dat er een partij geselecteerd wordt die voldoende draagkracht heeft om 
de (financiële) risico’s binnen een project te dragen. Een partij moet voldoende financiële reserves hebben om 
eventuele tegenvallers te kunnen dragen. Partijen kan hiervoor gevraagd worden naar de solvabiliteit, naar 
bankgaranties of waarborgsommen, een accountantsverklaring over de omvang van het eigen vermogen et cetera. 

MINIMUMCRITERIA:

DE RECHTSVORM VAN DE INSCHRIJVER:
er kunnen eisen gesteld worden aan de rechtsvorm van de inschrijver om zekerheid te verkrijgen over de financiële
en economische draagkracht van de inschrijver

TECHNISCHE BEKWAAMHEID:
de te selecteren partij moet de technische expertise hebben om het project te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld blijkend
uit het beschikken over bepaalde vergunningen en bepaalde specifieke kennis en ervaring.

EISEN AAN DE ORGANISATIE:
een minimale omvang van de organisatie van de inschrijver is noodzakelijk om de voortgang van het project te
kunnen waarborgen. Indien een projectleider bijvoorbeeld ziek wordt, dient het project wel op korte termijn
overgedragen te kunnen worden

ERVARINGEN & REFERENTIEPROJECTEN:
afhankelijk van de opgave van het project kunnen eisen gesteld worden aan de ervaringen en de referentieprojecten
van de inschrijver. Deze ervaringen moeten wel gelijkwaardig zijn aan de opgave van het project. Ook moet het aantal
referentieprojecten dat gevraagd wordt, beperkt blijven. Een stelregel is dat om 3 tot 5 referentieprojecten gevraagd
wordt.

 

De minimumcriteria kunnen op hun beurt worden onderverdeeld in enerzijds criteria waarbij van 

een weging geen sprake is, bijvoorbeeld indien bepaalde eisen worden gesteld ten aanzien van de 

solvabiliteit of rechtsvorm van de inschrijver of het beschikbaar zijn van bepaalde garanties, en 

anderzijds de kwalitatieve minimumcriteria waarbij wel van een weging sprake is. Een kwalitatieve 

minimumcriterium is bijvoorbeeld het beschikken over voldoende relevante ervaring. De vraag of 

de inschrijver voldoende relevante ervaring heeft met vergelijkbare projecten, zal niet per definitie 

bevestigend worden beantwoord indien de inschrijver het gevraagde aantal referentieprojecten 
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aandraagt; er zal ook apart moeten worden beoordeeld wat de relevantie is van die ervaring (wat 

was de rol van de inschrijver in die projecten, wat was het resultaat etc.). 

 

De kwalificatiecriteria zijn als het ware de eisen waaraan een marktpartij ten minste moet voldoen 

om uiteindelijk in aanmerking te kunnen komen voor uitvoering van het project. 

 

4.2.4 Beoordeling 

Aan het einde van de kwalificatiefase vindt de beoordeling van de deelnemende private partijen 

plaats. Op basis van de vooraf vastgestelde kwalificatiecriteria wordt beoordeeld of de deelnemer 

tot de uitvoering van het project in staat is. De private partijen die voldoen aan de 

kwalificatiecriteria worden op de short list geplaatst. 

 

Voorafgaand aan de selectie moet vastgesteld zijn hoe de selectie gaat plaatsvinden en wie, 

wanneer, waarover beslist binnen de organisatie van de selecterende publieke partij. Vaak wordt er 

voor gekozen om te werken met een (ambtelijke) selectiecommissie. De selectiecommissie krijgt 

de opdracht van het besluitvormende orgaan om de selectie uit te voeren. Dit betekent dat de 

selectiecommissie op basis van de kwalificatiecriteria de selectie van de long list naar de short list 

uitvoert. Afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn beslist de selectiecommissie over de 

definitieve short list of wordt dit besluit door het besluitvormende orgaan genomen. De 

selectiecommissie stelt de inschrijvers op de hoogte van de uitkomst van de kwalificatiefase. 

Aan de hand van de kwalificatiecriteria worden dus de deelnemende private partijen op de long list 

beoordeeld. In de gunningfase worden vervolgens aan de hand van de gunningcriteria de 

biedingen beoordeeld van de private partijen die zijn gekwalificeerd voor de short list. 

 

Tips: 

- houd het selectieproces simpel 

- laat het kwalificatiedocument vaststellen door het besluitvormende orgaan van de publieke 

partij. 

- zorg voor een strikte en heldere procedurebeschrijving. 

- plaats voldoende partijen op de short list. Meestal wordt gekozen voor 4 tot 6 partijen. Als je 3 

partijen hebt en 1 valt gedurende de gunningfase af, dan heb je nog maar 2 partijen en de 

vraag is dan of je nog wel voldoende concurrentie hebt. 

- voorzie alle deelnemers van gelijke informatie. 

- geef vooraf duidelijkheid over eventuele vergoedingen. 

- geef duidelijk aan of consortiumvorming wel of niet mogelijk is. Het beste is om 

consortiumvorming alleen in de kwalificatiefase toe te staan. 

- vermeld dat aan deelname aan de selectieprocedure geen rechten kunnen worden ontleend. 
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Voorbeeld 1: herontwikkeling van een winkelcentrum 

 

Kwalificatiecriteria: 

 

Uitsluitingsgronden: 

Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: 

- een verklaring dat alle vragen uit deze oproep naar waarheid zijn beantwoord. 

- identificatiegegevens van het bedrijf, bestaande uit naam, adres, telefoon- en faxnummer, e-

mail, het B.T.W.-nummer en dergelijke. 

- informatie over de persoon/personen die de inschrijver rechtsgeldig kunnen 

vertegenwoordigen: volledige naam, postadres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres en 

functie binnen de onderneming; 

- bewijs dat voor de inschrijver de omstandigheden zoals omschreven in artikel 24 a t/m g van 

de Richtlijn Werken (93/97/EEG) zich niet voordoen of hebben voorgedaan, eventueel door 

middel van eigen verklaring. 

- verklaringen zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen en door 

bedrijfsverenigingen of dergelijke instanties in de lidstaat van herkomst, waaruit een 

onomstreden betalingsbeleid blijkt. Tevens geldt als uitsluitingsgrond het handelen of 

inschrijven in strijd met de Nederlandse of Europese mededingingswetten. 

- bij aanmelding van een combinatie van partijen als inschrijver moet per partij aan 

bovenstaande worden voldaan. 

 

Minimumcriteria: 

Voorwaarden met betrekking tot de opdracht: 

- verlangde borgsommen en waarborgen; 

- belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften 

dienaangaande; 

- rechtsvorm die de combinatie van inschrijvers, waaraan de opdracht wordt gegund, moet 

hebben. 

 

Economische en financiële draagkracht - verlangde bewijsstukken: 

- een duidelijke omschrijving van de bedrijfs- en rechtsvorm van de inschrijver (zelfstandig, 

vestiging of dochtermaatschappij). Indien de onderneming een vestiging, dochter- of 

werkmaatschappij van een holding is, dan dient de holding een ondertekende verklaring te 

verstrekken waarin staat dat zij zich aansprakelijk stelt voor de volledige en juiste uitvoering 

van de financiële en technische aspecten van de opdracht, tenzij de vestiging, dochter- of 

werkmaatschappij aantoont dat zij zelfstandig aan de minimumeisen voldoet en beschikt over 

de gevraagde referenties. 

- een verklaring van een financiële instelling dat de genoemde bankgarantie c.q. borgstelling bij 

opdracht zal worden verstrekt. 

- een accountantsverklaring waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt over een positief eigen 

vermogen en dat de jaarstukken van de inschrijver voorzien zijn van een goedgekeurde 

verklaring. Daarbij wordt gevraagd aan te geven wat de solvabiliteit is en in welke mate 

inschrijver acht dat dit voldoende is voor de onderhavige opdracht. 

- een accountantsverklaring over de 3 meest recent voltooide boekjaren betreffende de 

jaaromzet, waaruit met betrekking tot bouw- en of projectontwikkeling een minimum jaaromzet 

blijkt. 
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- een opgave van de bedrijfsgrootte. Hierbij wordt voor de herontwikkeling een eis gesteld aan 

de omvang van de projectontwikkelingsafdeling van minimaal 15 eigen medewerkers. 

- een verklaring van de inschrijver dat de beschikbare capaciteit in jaar X voldoende is om het 

haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. 

 

Kwalitatieve kwalificatiecriteria: 

Technische bekwaamheid, ervaringen en referentieprojecten - verlangde bewijsstukken: 

Inschrijvers moeten 3 referentieprojecten indienen die al of niet in samenwerking met derden 

uitgevoerd, ontworpen c.q. opgeleverd zijn in de afgelopen 5 jaren. In geval van een 

samenwerkingsproject dient de eigen rol te worden aangegeven. De referentieprojecten dienen 

betrekking te hebben op de onderhavige opgave. Per onderdeel is een puntentelling van 

toepassing. Het maximale aantal punten bedraagt 100. De referentieprojecten dienen de kennis en 

ervaring van de inschrijver aan te tonen met betrekking tot: 

- gebouwde parkeervoorzieningen (20 punten) 

- herontwikkeling van winkelcentra (50 punten) 

- proces (30 punten) 

 

Voorbeeld 2: Ontwikkeling van vier locaties voor woningbouw 

 

Kwalificatiecriteria: 

- tijdige indiening van de reactie 

- ervaring met relevante projecten 

- ervaring met particulier opdrachtgeverschap 

- omvang van de marktpartij (omzet + omvang projectontwikkelingsafdeling) 

- de ontwikkelaar mag niet gelieerd zijn aan een bouwer of er moet een afstandsverklaring 

afgegeven worden (geen verplichte winkelnering wat betreft de bouw/uitvoering) 

4.3. Gunningfase 

Nadat de publieke partij een short list van gegadigden heeft vastgesteld, worden de gegadigden op 

de short list uitgenodigd om voor een bepaalde termijn een bieding in te dienen. Hiermee start de 

gunningfase. In de gunningfase worden de criteria voor de gunning gebruikt om de inschrijvingen 

te beoordelen en de opdracht aan één van de partijen op de short list te gunnen. In de gunningfase 

selecteert de publieke partij dus één private partij uit de short list en gaat over tot gunning van de 

opdracht aan deze partij. 

 

4.3.1 Het selectie- en biedingsdocument 

De gunningfase start meestal met het toesturen van het selectie- en biedingsdocument. Dit 

document is een nadere uitwerking van het kwalificatiedocument. Vaak kiezen publieke partijen 

ervoor om in het kwalificatiedocument nog niet alle benodigde informatie op te nemen. In het 

kwalificatiedocument wordt bijvoorbeeld vaak alleen een indicatie van de gunningcriteria gegeven. 

In het selectie- en biedingsdocument moeten de gunningcriteria wel verder uitgewerkt worden. Als 

al bekend is hoe de gunningcriteria gewogen worden, moet dit ook opgenomen worden. Verder 

verdient het aanbeveling om bij het selectie- en biedingsdocument ook een concept overeenkomst 
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op te nemen. De inschrijvers kunnen dan namelijk al tijdens de selectieprocedure gevraagd worden 

om een akkoordverklaring met de inhoud van de concept overeenkomst vergezeld van eventuele 

opmerkingen bij of voorstellen tot wijziging van deze overeenkomst. Deze concept overeenkomst 

vormt de basis voor een eventueel te sluiten contract. In bijlage 2 is een voorbeeld opgenomen van 

een concept overeenkomst (i.c. voor de selectie van een private partij voor de uitwerking van het 

door de publieke partij opgestelde Masterplan en eventuele realisatie daarvan). 

 

Vooraf moet duidelijk zijn of er een zogenaamde “reken- en tekenvergoeding” wordt verstrekt. Een 

reken- en tekenvergoeding kan gepast zijn wanneer van de deelnemende partijen een uitgewerkt 

plan wordt verwacht (zie §3.2). Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het 

drempelbedrag uit de Europese Richtlijn Diensten. Als de vergoeding voor deelname aan de 

selectie hoger is dan het drempelbedrag moet de opdracht conform die richtlijn worden 

aanbesteed. 

 

De opdrachtgever moet in de beschrijving van de selectieprocedure in het selectie- en 

biedingsdocument een uitspraak doen over consortiumvorming c.q. de mate waarin deelnemende 

partijen met derden mogen samenwerken. Dit kan een probleem vormen voor de opdrachtgever 

indien het aantal gegadigden daardoor tot een te beperkt aantal wordt teruggebracht. Een manier 

om hier mee om te gaan is te regelen dat elke partij een afzonderlijke aanbieding aanlevert. 

Wanneer een partij in combinatie met een andere deelnemer aan de selectieprocedure een 

aanbieding wenst te doen, is dit mogelijk onder de voorwaarden: 

• dat de combinatie van partijen zich voor een bepaalde datum schriftelijk aanmeldt; 

• dat een gecombineerde aanbieding slechts als aanvulling/alternatief op de afzonderlijke 

aanbiedingen van partijen wordt uitgebracht. 

 

De situatie kan zich voordoen dat geen van de gedane aanbiedingen past binnen de vooraf 

geformuleerde criteria. In de selectieprocedure moet de opdrachtgever anticiperen op deze 

situatie. Hiervoor kan de volgende bepaling in het selectie- en biedingsdocument opgenomen 

worden:  

“Voor het geval dat geen van de gedane aanbiedingen naar het oordeel van de opdrachtgever 

voldoet aan de gunningcriteria, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor geen enkele 

aanbieding te selecteren. Deelnemers aan de selectie kunnen dan ten opzichte van de 

opdrachtgever geen rechten doen gelden. Ook kunnen deelnemers die niet geselecteerd worden 

ten opzichte van de opdrachtgever geen rechten doen gelden.”. 

 

4.3.2 Informatiebijeenkomst en presentatie 

Na het toesturen van het selectie- en biedingsdocument vindt er vaak een informatiebijeenkomst 

plaats waarin de opgave wordt toegelicht en de inschrijvers hun vragen kunnen stellen. Daarna 

gaan de marktpartijen (de inschrijvers) aan de slag om hun aanbieding te maken. 
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Vaak stellen inschrijvers het op prijs om hun aanbieding in een gesprek nader toe te lichten. Ook 

hiervoor geldt dat alle deelnemers gelijk behandeld moeten worden. Indien de opdrachtgever 

ervoor kiest de aanbieding te laten toelichten, is het van belang dat slechts verduidelijkende vragen 

worden gesteld en geen nieuwe vragen. Nieuwe vragen moeten onbeantwoord blijven, omdat deze 

zouden kunnen leiden tot aanpassing van de aanbieding of extra informatie bij één deelnemer, 

waardoor het proces wordt vertroebeld en de beginselen van gelijke behandeling en transparantie 

in gevaar komen. 

 

4.3.3 Gunningcriteria 

Gunningcriteria worden gebruikt om één van de aanbiedingen van partijen op de short list te 

selecteren en vervolgens aan die partij de opdracht te gunnen. Overeenkomstig de Europese 

aanbestedingsrichtlijnen kan onderscheid gemaakt worden tussen twee typen gunningcriteria: 

• gunning op basis van de laagste prijs; 

• gunning op basis van de meest economisch voordelige aanbieding, waarbij een set van criteria 

wordt gebruikt op basis waarvan een afweging is te maken tussen prijs en kwaliteitsfactoren 

van programmatische, technische, economische en andere aard. 

Indien de publieke partij wil gunnen op basis van de economisch meest voordelige aanbieding, 

kunnen de daarbij te hanteren criteria als volgt worden onderverdeeld: 

• kwalitatieve criteria: criteria met betrekking tot stedenbouw, architectuur, esthetiek, parkeren, 

functioneel programma, infrastructuur, milieu et cetera. 

• kwantitatieve criteria: criteria met betrekking tot biedingen op de grond, 

optimalisatiemogelijkheden van het plan en het programma, afnameverplichtingen, kosten van 

risico’s die voor rekening van de publieke partij kunnen komen et cetera. 

• procescriteria: criteria met betrekking tot de visie van de inschrijver op de samenwerking met 

de opdrachtgever en mogelijke derden die bij het project betrokken zijn, de organisatievorm, de 

planning van het proces et cetera. 

 

De gunningcriteria zijn zogenaamde “gewogen” criteria. Het belang dat de selecterende publieke 

partij aan de criteria toekent kan verschillen per project. Dit betekent dat de selecterende publieke 

partij vooraf, uiterlijk aan het begin van de gunningfase, moet aangeven wat de weging van de 

verschillende criteria ten opzichte van elkaar is en dat zij daar later niet meer van kan afwijken. 

 

In bijlage 3 is een voorbeeld opgenomen van hoe gunningcriteria kunnen worden uitgewerkt en is 

een methode voor objectieve (af)weging van die criteria opgenomen. 

 

4.3.4 Beoordelen en gunnen 

Aan het einde van de gunningfase vindt een beoordeling van de aanbiedingen plaats. Op basis van 

de vooraf vastgestelde gunningcriteria wordt beoordeeld of de aanbieding volledig is en worden de 

aanbiedingen ten opzichte van elkaar beoordeeld door de selectiecommissie. De 

selectiecommissie adviseert het besluitvormende orgaan van de opdrachtgever aan de hand van 

de gunningcriteria en de weging over de (voorlopige) gunning van de opdracht. De 
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selectiecommissie stelt een rapport op van de resultaten van de beoordeling en stelt dat ter 

beschikking aan het besluitvormende orgaan van de publieke partij. 

Als het advies van de selectiecommissie wordt overgenomen en de selectie van één van de 

deelnemers een feit is, moet de selectieprocedure worden afgerond. Alle deelnemers worden 

schriftelijk geïnformeerd over de uitslag van de procedure, waarbij beargumenteerd wordt 

aangegeven waarom zij wel of niet zijn geselecteerd. Het verdient aanbeveling om een 

contactpersoon aan te wijzen bij wie de niet geselecteerde partijen een nadere toelichting kunnen 

krijgen. 

 

Het formeel afronden van de selectieprocedure kan nog enige tijd in beslag nemen. Er dient met de 

inschrijver namelijk een overeenkomst gesloten te worden. De gunning is tot het moment dat de 

overeenkomst gesloten wordt nog een voorlopige gunning. Pas op het moment dat de 

opdrachtgever en de marktpartij hun handtekening zetten is er daadwerkelijk gegund en wordt de 

selectieprocedure afgerond. 

 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de wijze waarop het selectieproces vorm gegeven kan worden. De 

publieke partij dient per project de afweging te maken welke selectiemethode en inrichting van het 

selectieproces bij de opgave past. 

 

Tips: 

- Het selectie- en biedingsdocument moet duidelijk zijn en qua omvang beperkt worden tot wat 

echt noodzakelijk is. 

- laat het selectie- en biedingsdocument vaststellen door het besluitvormende orgaan van de 

publieke partij. 

- stel vooraf de weging van de gunningcriteria op en laat deze bestuurlijk vaststellen. 

- neem een concept overeenkomst op in het selectie- en biedingsdocument. 

- bouw in de selectieprocedure in de gunningfase momenten in waarop vragen gesteld kunnen 

worden. Beperk het stellen van vragen ook tot deze momenten. Organiseer aan het begin van 

de gunningfase een informatiebijeenkomst zodat al veel vragen direct beantwoord kunnen 

worden. Maak van deze bijeenkomst een verslag en stuur dat aan alle partijen toe. Ook de 

beantwoording van de schriftelijke of mondelinge vragen die later nog gesteld worden moet 

aan alle partijen ter beschikking gesteld worden.  

- voor extra draagvlak kan een consultatieronde onder de bewoners opgenomen worden. De 

private partijen kunnen dan hun plan aan de bewoners presenteren. Laat de bewoners een 

enquête invullen waarop zij hun voorkeuren duidelijk kunnen maken. De voorkeuren van de 

bewoners kunnen als onderbouwing van de besluitvorming door publieke partijen 

meegenomen worden. Als hiervoor gekozen wordt, dient wel vooraf bepaald en bekend 

gemaakt te worden op welke wijze de voorkeur van de bewoners in de weging van de 

gunningcriteria wordt meegenomen. 

- vraag om een financiële bieding op basis van een vastgesteld format. Dit bevordert de 

vergelijkbaarheid van de biedingen. 
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- organiseer eventueel een presentatie van de partijen aan het besluitvormende orgaan van de 

publieke partij. 

- Sta consortiumvorming in de gunningfase niet toe en geef dat duidelijk aan in het selectie- en 

biedingsdocument. Als er in de gunningfase consortia worden gevormd, bestaat het risico dat 

er te weinig partijen in het selectieproces overblijven voor een optimale concurrentie. 

- maak het voorbehoud dat er niet wordt gegund als geen van de aanbiedingen voldoet aan de 

vooraf geformuleerde gunningcriteria. 

 

Voorbeeld 1: herontwikkeling van een winkelcentrum 

 

Gunningcriteria 

 

1. Kwalitatieve criteria: 

- de voorstellen van de bieder ten aanzien van het Masterplan; 

- de voorstellen van de bieder ten aanzien van de optimalisatiemogelijkheden en alternatieven 

inclusief de financiële consequenties daarvan. 

- subcriteria: 

o stedenbouw (structuur, massa’s, volumes, functionaliteit, programma en beeldkwaliteit); 

o civiele techniek en openbare ruimte (materialisering en beeldkwaliteit); 

o milieuaspecten (duurzaam en energievriendelijk bouwen); 

o winkelconcept (routing en branchering); 

o woonconcept; 

o verkeer en parkeren; 

o financiële consequenties. 

 

2. Kwantitatieve criteria: 

- grondbieding; 

- optimalisatiemogelijkheden; 

- markt en programma. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een voorgeschreven format voor de grondbieding 

(biedingsmodule). 

 

3. Samenwerking: 

- De visie van de bieder op de samenwerking met de vastgoedeigenaren en de gemeente, zowel 

in de haalbaarheidsfase als realisatiefase. 

- Subcriteria: 

o visie op tijdelijke huisvesting en verplaatsingsmethodiek winkeliers; 

o uitvoeringsorganisatie; 

o rolverdeling inschrijver/opdrachtgever in haalbaarheidsfase en uitvoeringsfase; 

o verdeling risico’s, kosten en zeggenschap in haalbaarheidsfase en uitvoeringsfase; 

o eigendom, exploitatie en beheer van parkeervoorziening; 

o realisatieverplichting.
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Afwegingskader gunningcriteria: 

De criteria worden in samenhang gewogen door de opdrachtgever, in casu de toetsingscommissie. 

Daarbij is de bieding op het Masterplan het belangrijkste onderdeel. Bij de kwantitatieve 

gunningscriteria wordt het totaalresultaat bekeken. Vervolgens wordt de invulling van de 

kwalitatieve gunningscriteria beoordeeld op basis van de aangegeven subcriteria. De visie op de 

samenwerking kan vervolgens gebruikt worden als het doorslaggevende criterium bij de finale 

beoordeling. 

 

Voorbeeld 2: Ontwikkeling van vier locaties voor woningbouw 

 

Tijdschema: 

- aanvaarding van de uitnodiging door de ontwikkelaars – 2 weken 

- indienen schriftelijke vragen – 1 maand 

- schriftelijke beantwoording – 2 weken 

- mondelinge vragenronde en vragenronde ontwikkelingscontract – 2 weken 

- indienen van de inzendingen – 3 weken 

- presentatie aan de projectgroep – 2 weken 

- presentatie aan de gemeenteraad – 2 weken 

- presentatie aan de bewoners – 1 week 

- besluitvorming door college van B&W en gemeenteraad – 2 maanden 

 

De inzendingen worden beoordeeld op basis van de onderstaande criteria: 

a. de ontwikkelaar moet bereid en in staat zijn om op basis van de ontwikkelingsovereenkomst en 

de daarbijbehorende stukken tot een integrale planontwikkeling en -realisatie te komen; 

b. prijs-/kwaliteitsverhouding: voor de financiële haalbaarheid van het project wordt uitgegaan van 

een marktconforme benadering. Hierbij is van belang dat de kwaliteit van het gebied en de 

kwaliteitseisen, die zijn verwoord in de bij gevoegde documenten, optimaal worden benut; 

c. de ontwikkelaar moet bereid zijn de coördinatie voor het particulier opdrachtgeverschap op zich 

te nemen. 

 

Weging: 

De prijsaanbiedingen wegen bij de beoordeling voor 50%, de organisatie en het particulier 

opdrachtgeverschap voor 30% en de kwaliteitsbeoordeling voor 20%. 
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Bijlage 1: Begrippenlijst 

 

Aanbesteding met 

voorafgaande selectie 

(ARW 2004) 

Een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt, waarbij 

een ieder zich als gegadigde kan aanmelden en waarvoor ten 

minste één, doch niet meer dan het aantal gegadigden (maximaal 

tien, tenzij het werk wordt aanbesteed op basis van een RAW-

bestek; dan wordt geen maximum gesteld) tot inschrijving kunnen 

worden uitgenodigd. 

Bestek Beschrijving van een werk, de daarbij behorende tekeningen en de 

voor dat werk geldende voorwaarden. 

Definitief ontwerp (DO) Het DO kan deel uitmaken van de vraagspecificatie. Het is een 

verdere detaillering van het Voorlopig Ontwerp. Zo kunnen in een 

DO de ontwerpbeslissingen worden voorzien van een technische 

uitwerking. 

Functionele eisen Deze eisen hebben betrekking op de functie en/of gebruik van het 

werk. 

Gunning uit de hand De opdracht tot het uitvoeren van het werk zonder dat daaraan een 

aanbesteding is voorafgegaan. 

Meervoudige 

adviesopdracht (Kompas) 

In een vroeg stadium van het planproces (aan het begin van de 

haalbaarheidsfase) wordt een gelijkluidende opdracht verstrekt aan 

een beperkt aantal ontwikkelaars om op basis van een globaal PvE 

een visie op te stellen op de ontwikkelingsmogelijkheden van het 

betreffende project en het mogelijke programma. Er wordt geen 

financiële bieding gevraagd, noch ontwerpvoorstellen. De 

competitie is gericht op de ontwikkelingsvisie als zodanig, er vindt 

dus een beoordeling van de kwalitatieve aspecten van de inzending 

plaats. Met de geselecteerde partij wordt na afloop van de 

competitie de haalbaarheidsfase doorlopen, waarna afspraken 

worden gemaakt over het vervolg. 

Meervoudige offerte-

aanvraag (Kompas) 

Een beperkt aantal ontwikkelaars krijgt een gelijkluidende 

uitnodiging om op basis van een door de uitschrijver opgesteld 

Masterplan en een nauwkeurig PvE een voorstel te doen voor de 

realisering van een project. Het voorstel is bindend. Er wordt een 

financiële bieding gevraagd met een open begroting voor de 

elementen die de ontwikkelaar niet zelf op de markt brengt. Er 

worden dus geen ontwerpvoorstellen gevraagd. De competitie is 

gericht op opbrengstenmaximalisatie voor de uitschrijver binnen 

vastgelegde kwalitatieve uitgangspunten. Er is dus sprake van 

concurrentie op basis van prijs. Desgewenst kan worden gewerkt 

met een zekere bandbreedte voor de kwalitatieve aspecten mits die 
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bij de eindafweging een secundaire (ondergeschikte) rolspelen en 

niet gebaseerd zijn op planvorming. Met de geselecteerde partij 

wordt na afloop van de competitie een ontwikkelingsovereenkomst 

gesloten voor de realisatie van het project op basis van de bieding. 

Meervoudige 

ontwikkel/ontwerpopdracht  

(Kompas) 

Een beperkt aantal ontwikkelaars krijgt een gelijkluidende opdracht 

om op basis van een uitgewerkt en politiek vastgesteld PvE en een 

daarop gebaseerd financieel kader met een vaste grondprijs een 

voorstel (bieding) in te dienen voor de realisering van een project op 

basis van een in samenwerking met een ontwerper opgesteld 

ontwerp. De bieding is bindend. Het ingediende ontwerp moet 

kunnen worden uitgevoerd binnen het financiële kader. De 

competitie is gericht op maximale ontwerpkwaliteit binnen de 

financiële uitgangspunten. Er is sprake van concurrentie op basis 

van de plankwaliteit en er vindt een beoordeling van de kwalitatieve 

aspecten van de inzendingen plaats. Desgewenst kan het financiële 

kader de vorm krijgen van een bandbreedte voor de grondprijs, 

waardoor ruimte ontstaat voor een bieding op de grond die echter 

bij de eindafweging een secundaire (ondergeschikte) rol dient te 

spelen. Met de geselecteerde partij wordt na afloop van de 

competitie een ontwikkelingsovereenkomst gesloten voor de 

realisatie van het project op basis van de bieding. 

Onderhandse 

aanbesteding (ARW 2004) 

Een aanbesteding waarvoor een beperkt aantal van ten minste twee 

natuurlijke of rechtspersonen tot inschrijving wordt uitgenodigd, met 

dien verstande dat het uit te nodigen aantal partijen in de regel niet 

meer bedraagt dan zes. Er vindt geen algemene bekendmaking 

plaats. 

Onderhandse 

aanbesteding na selectie 

(UAR 2001) 

Een aanbesteding waarbij een beperkt aantal van ten minste twee 

natuurlijke of rechtspersonen in de gelegenheid wordt gesteld deel 

te nemen aan een selectie, waarna één of meer, doch niet meer 

dan zes partijen, tot inschrijving kunnen worden uitgenodigd. 

Ontwerpwedstrijd 

(Kompas) 

Meerdere ontwerpers worden tegelijkertijd uitgenodigd om een 

ontwerp te maken voor eenzelfde architectonische, 

stedenbouwkundige, landschapsarchitectonische of 

interieurarchitectonische opgave. Een ontwerpwedstrijd heeft de 

vorm van een prijsvraag of een meervoudige opdracht. 

Ontwikkelaar Ieder bedrijf dat de ontwikkeling van een project op zich neemt om 

het ontwikkelde vastgoed daarna op de markt te brengen. 

Ontwikkelingscompetitie 

(Kompas) 

De werving en selectie van een ontwikkelaar door middel van de 

aanbesteding van een haalbaarheids- of 

ontwikkelingsovereenkomst. Het Kompas onderscheidt drie vormen 

van ontwikkelingscompetities: 
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- meervoudige adviesopdracht 

- meervoudige offerteaanvraag 

- meervoudige ontwikkel/ontwerpopdracht 

Openbare aanbesteding 

(ARW 2004) 

Een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij 

een ieder kan inschrijven. 

Prijsvraag Zie ontwerpwedstrijd. 

Programma van eisen 

(PvE) 

Het PvE is een onderdeel van de vraagspecificatie en is een 

vertaling van de bouwbehoefte. Het PvE bestaat uit functionele 

eisen en randvoorwaarden waarmee de scope van het project wordt 

bepaald. 

Randvoorwaarden Voorwaarden en/of aanwijzingen – al dan niet binnen de 

invloedsfeer van de opdrachtgever – die van invloed zijn op het 

werk en de werkzaamheden, bijvoorbeeld de te gebruiken 

methoden en technieken. 

Selectie Selectie is het proces om te komen tot een overeenkomst met een 

private partij voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek 

en/of de realisatie voor gebiedsontwikkeling. 

Transactiekosten Kosten die worden gemaakt door vrager en aanbieder(s), verband 

houdend met het tot stand brengen van de transactie en het 

controleren en afdwingen van de gemaakte afspraken. 

Voorlopig ontwerp (VO) Het VO kan deel uitmaken van de vraagspecificatie. Het is een 

uitwerking van (onderdelen van) het Programma van Eisen. In het 

VO worden prestatie-eisen en ontwerpbeslissingen ten aanzien van 

het werk opgenomen. 

Werk • Het uit te voeren werk, eventueel met inbegrip van het ontwerp 

en de ten behoeve van dat werk te verrichten leveringen; 

• Het uit voeren werk, eventueel met inbegrip van het ontwerp 

en de leveringen die ingevolge de overeenkomst van 

aanneming moeten worden verricht; 

• Het product van een bouw- dan wel wegenbouwkundige 

werken in hun geheel dat er toe bestemd is als zodanig een 

economische of technische functie te vervullen. 
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Bijlage 2: Voorbeeld concept overeenkomst 

 

Deze concept overeenkomst is gebruikt in de situatie waarin een gemeente het initiatief heeft 

genomen om een Masterplan te maken en een marktpartij heeft geselecteerd voor de verdere 

uitwerking (planvorming) en de eventuele realisatie op basis van dat uitgewerkte plan. 

 

ONDERGETEKENDEN: 

1. Gemeente X, ten deze op grond van artikel 171, Gemeentewet rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de burgemeester, … , handelend ter uitvoering van het besluit van 

het college van burgemeester en wethouders d.d. , nummer ..., hierna te noemen ”de 

gemeente”; 

en 

2. (naam ontwikkelaar), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, (naam 

directeur), hierna te noemen “de ontwikkelaar”; 

De gemeente en de ontwikkelaar hierna gezamenlijk te noemen “partijen”; 

 

OVERWEGENDE: 

A. dat de gemeente het initiatief heeft genomen tot de planontwikkeling voor het winkelgebied 

en omgeving, één en ander zoals op de als bijlage 1 aan deze overeenkomst gehechte en 

als zodanig gewaarmerkte kaart door middel van een rode lijn is aangegeven, hierna te 

noemen “het plangebied”; 

B. dat de gemeenteraad een structuurvisie heeft vastgesteld, die als bijlage 2 aan deze 

overeenkomst is gehecht en als zodanig is gewaarmerkt en die als uitgangspunt heeft 

gediend voor de verdere uitwerking in stedenbouwkundige (ruimtelijk-functionele) en 

financieel-economische zin van de plannen voor herontwikkeling van het plangebied; 

C. dat de verdere ruimtelijk – functionele en financieel-economische uitwerking van de 

structuurvisie heeft plaatsgevonden en dat deze uitwerking wordt aangeduid als het 

Masterplan en dat dit Masterplan als resultaat is verwerkt in de actualisering structuurvisie, 

welke door de gemeenteraad is vastgesteld en als bijlage 3 aan deze overeenkomst is 

gehecht en als zodanig is gewaarmerkt; 

D. dat voor de verdere ruimtelijk – functionele uitwerking voor het winkelcentrum nog 

aanvullende randvoorwaarden zijn opgesteld, welke randvoorwaarden zijn vervat in bijlage 

4, die aan deze overeenkomst is gehecht en als zodanig is gewaarmerkt; 

E. dat de gemeente de gronden van de zogenaamde locatie X heeft verworven en ten gevolge 

daarvan een bouwclaimovereenkomst is aangegaan met bouwonderneming, welke 
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bouwclaimovereenkomst als bijlage 5 aan deze overeenkomst is gehecht en als zodanig is 

gewaarmerkt; 

F. dat de gemeente heeft besloten om het plangebied te herontwikkelen in samenwerking met 

een marktpartij die het projectontwikkelingsrisico voor zijn rekening wil en kan nemen en 

dat de gemeente daartoe een uitnodiging heeft verstuurd aan 15 marktpartijen, met als 

uiteindelijk doel om uit de aanbiedingen van de marktpartijen op basis van gunningcriteria 

de meest aantrekkelijk aanbieding te kiezen; 

G. dat de ontwikkelaar een aanbieding heeft gedaan voor ontwikkeling van het plangebied, 

welke aanbieding als bijlage 6 aan deze overeenkomst is gehecht en als zodanig is 

gewaarmerkt, hierna te noemen “de aanbieding van de ontwikkelaar”; 

H. dat de gemeente op basis van de gunningcriteria de aanbieding van de ontwikkelaar heeft 

beoordeeld als de economisch meest voordelige aanbieding; 

I. dat de aanbieding van de ontwikkelaar, alvorens tot realisering kan worden overgegaan, 

nader dient te worden uitgewerkt en getoetst in stedenbouwkundig, architectonisch, 

financieel en maatschappelijk opzicht; 

J. dat partijen, ten einde de in de vorige overweging bedoelde toetsing gestalte te geven, een 

intentieovereenkomst wensen aan te gaan; 

K. dat partijen hun afspraken schriftelijk wensen vast te leggen. 

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

Artikel 1. Doel van de overeenkomst 

Het doel van deze overeenkomst is de uitwerking van het Masterplan tot een haalbaar definitief 

ontwerp, inclusief de overeengekomen optimalisatiemogelijkheden zoals verwoord in de 

aanbieding van de ontwikkelaar en het door partijen opstellen van een concept 

realiseringsovereenkomst, welke door partijen zal worden aangegaan indien partijen binnen een 

bepaalde periode overeenstemming bereiken over de hiervoor bedoelde uitwerking.  

Artikel 2. Uitgangspunten 

2.1. Bij de uitvoering van deze overeenkomst geldt als uitgangspunt de inhoud van de volgende 

documenten: 

a. de aanbieding van de ontwikkelaar (bijlage 6 ); 

b. aanvullende randvoorwaarden (bijlage 4 ); 

c. actualisering Structuurvisie 2003 met daarin verwerkt het Masterplan (bijlage 3); 

d. de structuurvisie (bijlage 2);  

e. de bouwclaimovereenkomst (bijlage 5 ). 
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2.2. Ingeval van strijdigheid tussen de in lid 1 genoemde documenten prevaleert het document 

met een lager nummer boven een document met een hoger nummer. 

Artikel 3.Taken/activiteiten van partijen 

3.1. Ontwikkelaar zal ter uitvoering van deze overeenkomst in overleg met de gemeente de 

volgende activiteiten verrichten:  

a. het opstellen van een Definitief Ontwerp voor het plangebied c.q. de planonderdelen; 

b. het opstellen van een transparante grond- en opstalexploitatieberekening voor het 

plangebied; 

c. overeenstemming bereiken over het Definitief Ontwerp met eigenaren en winkelaars; 

d. het maken van afspraken met eigenaren over de herontwikkeling van het bestaande 

vastgoed; 

3.2. De gemeente zal ter uitvoering van deze overeenkomst in overleg met de ontwikkelaar de 

volgende activiteiten verrichten:  

a. het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan;  

b. het opstellen van een concept realiseringsovereenkomst. 

 

Artikel 4. Organisatie en besluitvorming 

4.1. Ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst heeft de ontwikkelaar zitting in de 

Stuurgroep, waarvan de samenstelling, taken en bevoegdheden zijn weergegeven in 

bijlage 7 die aan deze overeenkomst is gehecht en als zodanig is gewaarmerkt; 

4.2. Partijen onderkennen het belang van een goede wederzijdse betrokkenheid en informatie-

uitwisseling. Partijen zullen al hetgeen doen wat nodig is om elkaar over en weer in staat te 

stellen hun taken naar behoren te vervullen. 

Artikel 5. Besluitvorming omtrent realiseringsovereenkomst 

5.1. Indien binnen de in artikel 4 bedoelde Stuurgeroep overeenstemming is bereikt over het 

resultaat van de activiteiten van partijen, wordt een hierop gebaseerde concept 

realiseringsovereenkomst opgesteld, die ter besluitvorming voorgelegd aan de daartoe 

bevoegde organen van partijen; 

5.2. Indien alle in lid 1 bedoelde organen met de in dat lid bedoelde concept 

realiseringsovereenkomst instemmen, wordt de realiseringsovereenkomst zo spoedig 

mogelijk ondertekend; 

5.3. Indien een of meer van de in lid 1 bedoelde bevoegde organen niet (geheel) met de in dat 

lid bedoelde concept realiseringsovereenkomst instemt, zal de Stuurgroep zich inspannen 

teneinde het voorstel zodanig aan te passen dat uiterlijk 3 maanden nadat alle bevoegde 

organen een oordeel hebben gegeven, alle bevoegde organen alsnog met de concept 

realiseringsovereenkomst kunnen instemmen; 
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5.4. Indien de in lid 3 bedoelde concept realiseringsovereenkomst door alle in lid 2 bedoelde 

bevoegde organen wordt goedgekeurd, is het in dat lid gestelde van overeenkomstige 

toepassing. 

Artikel 6. Planning 

6.1. Bij de uitvoering van deze overeenkomst conformeren partijen zich aan het 

planningsschema dat als bijlage 8 aan deze overeenkomst is gehecht en als zodanig is 

gewaarmerkt; 

6.2. Van het planningsschema mag slechts bij besluit van Stuurgroep worden afgeweken. 

Artikel 7. Kosten 

7.1. De ontwikkelaar draagt zelf de kosten voor de advisering nodig om te komen tot een 

Definitief Ontwerp; 

7.2. De partijen dragen ieder voor zich de aan hun zijde voor de uitvoering van deze 

overeenkomst gemaakte interne kosten; 

7.3. De partijen dragen elk voor de helft bij in de kosten van externe adviseurs die na verkregen 

instemming van Stuurgroep worden ingeschakeld; 

7.4. Indien partijen een realiseringovereenkomst ondertekenen als bedoeld in artikel 5, lid 2, 

sluiten, zullen de in lid 3 bedoelde kosten, ten laste van de grondexploitatie van het 

plangebied worden gebracht. 

Artikel 8. Overdracht contractspositie 

8.1. Het is de ontwikkelaar niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen op grond van deze 

overeenkomst in welke vorm dan ook over te dragen aan derden zonder voorafgaande, 

schriftelijke toestemming van de gemeente; 

8.2. Ingeval van overtreding van het in lid 1 bepaalde verbeurt de ontwikkelaar jegens de 

gemeente een direct opeisbare boete van € 2.000.000,--. 

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst 

9.1. Ieder van partijen heeft het recht deze overeenkomst te beëindigen indien: 

a. Niet uiterlijk op de daartoe in het planningsschema genoemde datum de in artikel 5, lid 

1 bedoelde concept realiseringsovereenkomst aan de in dat lid bedoelde bevoegde 

organen van partijen is aangeboden en de Stuurgroep niet voor die datum een besluit 

tot het wijzigen van die datum heeft genomen; 

b. Niet uiterlijk binnen de in artikel 5, lid 3 bedoelde termijn een aangepast voorstel aan de 

in artikel 5, lid 1 bedoelde bevoegde organen van partijen is aangeboden; 

c. Niet alle in artikel 5, lid 1 bedoelde bevoegde organen met het in artikel 5, lid 3 

bedoelde aangepaste voorstel instemmen; 

d. Partijen een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel 5, lid 2 sluiten; 
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e. Een van de partijen in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surséance van 

betaling heeft aangevraagd, haar crediteuren onderhands akkoord wordt aangeboden, 

zij wordt ontbonden of geliquideerd of anderszins beperkt wordt in haar bevoegdheden 

rechtshandelingen te verrichten; 

9.2. Bij beëindiging van deze intentieovereenkomst zijn partijen niet tot enige verdere 

samenwerking gehouden noch tot vergoeding van kosten of schade. 

Artikel 10. Geschillen 

10.1. Geschillen, die naar aanleiding van deze overeenkomst tussen partijen zullen ontstaan, 

zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het reglement van het Nederlands 

Arbitrage Instituut te Rotterdam; 

10.2. Partijen zullen het ontstaan van geschillen zoveel mogelijk trachten te voorkomen door 

middel van het voeren van overleg. 

Artikel 11. Bijlagen 

Bij deze overeenkomst behoren de volgende bijlagen: 

1. kaart van het plangebied; 

2. structuurvisie 2003; 

3. actualisering structuurvisie 2003 met daarin verwerkt het Masterplan; 

4. aanvullende randvoorwaarden; 

5. bouwclaimovereenkomst; 

6. aanbieding van de ontwikkelaar; 

7. projectorganisatie; 

8. planningsschema. 

 

Bij verschillen tussen het bepaalde in deze overeenkomst enerzijds en het bepaalde in de daarbij 

behorende bijlagen prevaleert het in deze overeenkomst bepaalde.  

Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend te … , d.d. ... 2004. 

Gemeente X  (naam ontwikkelaar) 

 

 

  

(naam)  (naam ondertekenaar) 
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Bijlage 3: Voorbeeld gunningcriteria en objectieve (af)weging daarvan 

 

De gemeente X heeft een selectie van marktpartijen georganiseerd voor het realiseren van 

woningbouw. Het gaat om een gebied van circa 20 hectare waar gelet op het gemeentelijke 

ambitieniveau maximaal 250 woningen gerealiseerd kunnen worden. Het programma omvat 

overwegend vrijstaande eengezinswoningen (kleine en grote villa’s) met verschillende 

kavelgrootten. 

Aan de marktpartijen is gevraagd om een plan te maken, een financiële bieding te doen en een 

visie te geven op de samenwerking met de gemeente. 

 

Inhoudelijk 

Gelet op het belang van een hoogwaardige invulling van deze locatie zullen de plannen op de 

verschillende criteria ten aanzien van de inhoudelijke aspecten van het plan worden getoetst. Bij de 

selectie zal beoordeeld worden in hoeverre de marktpartij tegemoet komt aan de gemeentelijke 

kwalitatieve uitgangspunten en randvoorwaarden. 

Criteria plansamenstelling 

Stedenbouw maximaal 30 punten 

Woningbouwprogramma maximaal 10 punten 

Kwaliteitsaspecten: 

Beeldkwaliteit/architectuur 

Duurzaam bouwen 

Sociale veiligheid 

Voorzieningen van openbaar nut 

 

maximaal 15 punten 

maximaal 25 punten 

maximaal 10 punten 

maximaal 10 punten 

Totaal maximaal 100 punten  

 

Financieel 

Gelet op het belang van de gemeente bij het beheersen en terugdringen van financiële risico’s eist 

het financiële deel van de bieding eveneens een belangrijke plaats in de selectie op. Aan 

marktpartijen wordt gevraagd zich gezamenlijk met de gemeente in te spannen het beoogde of een 

hoger kwaliteitsniveau te realiseren bij een zo goed mogelijk financieel resultaat. Bij de selectie zal 

dan ook beoordeeld worden in hoeverre de marktpartij tegemoet komt aan het gevraagde. 

Criteria Financieel 

Bieding op de grond maximaal 50 punten 

Voorgestelde aard, wijze en kosten van: 

- groencultuur 

- aanleg overige voorzieningen openbaar nut 

 

maximaal 15 punten 

maximaal 15 punten 

Verdeling risico’s, grondafnamegarantie en 

realisatiegarantie (opstalontwikkeling) 

maximaal 10 punten 

Winst/verliesregeling maximaal 10 punten 

Totaal maximaal 100 punten 
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Samenwerking, draagvlak en planevenwicht 

Voor de selectie zijn niet alleen de geformuleerde planinhoud en de financiële bieding van belang. 

Ook is het belangrijk te kunnen onderscheiden of sprake is van evenwichtig plan. 

 

Criteria Samenwerking, draagvlak en planevenwicht  

Planpresentatie maximaal 10 punten 

Organisatie/regierol gemeente maximaal 40 punten 

Gebiedspromotie/inspraak omwonenden maximaal 20 punten 

Garantiestellingen/kopersbegeleiding maximaal 20 punten 

Planevenwicht (prijs/kwaliteitsverhouding) maximaal 10 punten 

Totaal maximaal 100 punten 

 

De werkgroep die binnen de gemeente de selectie voorbereidt, zal per plan per criterium in een 

percentage uitdrukken in hoeverre aan de gemeentelijke randvoorwaarden en uitgangspunten 

wordt tegemoet gekomen. De score per criterium wordt dan berekend door het toegekende 

percentage te vermenigvuldigen met het maximaal voor dat criterium te behalen punten. 

 

Weging 

Het financiële belang bij de ontwikkeling weegt voor de gemeente dusdanig zwaar, dat geen 

financiële concessies zullen worden gedaan ten koste van de woon- en verblijfskwaliteiten van het 

plan. De eindscores voor plansamenstelling en financiën zijn dan ook gelijkwaardig en zullen beide 

met de factor 4½ worden vermenigvuldigd, terwijl de eindscore voor samenwerking, draagvlak en 

planevenwicht met de factor 1 zal worden vermenigvuldigd. De dan verkregen som van de 

totaalscores maal de wegingsfactoren zal door 10 worden gedeeld en afgerond op 1 decimaal  om 

de overallscore te bepalen. De overallscores van de biedingen van de verschillende marktpartijen 

zullen met een toelichting worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders 

met het advies om de marktpartij met de hoogste overallscore te selecteren. 

  

Weging criteria  

 Maximale score Factor Maximale 

totaalscore 

Inhoud 100 punten 4½ 450 

Financiën  100 punten 4½ 450 

Samenwerking  100 punten 1 100 

Totaal score   1000 

Overall/score  

(Totaal score /10) 

  100 
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Colofon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Deze handleiding is opgesteld door het Kenniscentrum PPS in samenwerking met Akro Consult en 

het Instituut voor Bouwrecht. Alle intellectuele eigendomsrechten van deze handleiding behoren 

toe aan het Ministerie van Financiën. Deze handleiding mag niet zonder toestemming van het 

Kenniscentrum PPS verveelvoudigd worden. Aan de inhoud van deze handleiding kunnen geen 

rechten worden ontleend. Het Kenniscentrum PPS is niet aansprakelijk voor drukfouten en/of 

onvolledigheden in de tekst. 

 

Ministerie van Financiën 

Kenniscentrum PPS 

Postbus 20201 

2500 EE Den Haag 

 

2
e
 versie, december 2004 
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