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1. Inleiding 

 

Gemeente Harderwijk is voornemens om op de locaties “Stadswerven” en “Kades”, beiden gelegen 

in het gebied “Waterfront fase 3” te Harderwijk, woningbouw te laten ontwikkelen en te laten 

realiseren. 

 

Het gebied maakte deel uit van een groter geheel, “Waterfront”, waar op andere deelgebieden 

reeds ontwikkeling en realisatie van woningbouw plaats vindt. De beide locaties “Stadswerven” en 

“Kades”,  onderhavige aanpak betreffend, zijn in eigendom van de gemeente Harderwijk. 

 

De beide locaties zullen elk worden onderverdeeld in een nader vast te stellen aantal deelgebieden, 

die onafhankelijk van elkaar, op verschillende momenten in de markt worden gezet. Dit aan de 

hand van een nader vast te stellen strategie waar het gaat om omvang, volgorde, gewenste 

gelijktijdigheid etc. 

 

Gemeente Harderwijk is niet voornemens om de grond 1 op 1, voor een vooraf vast gesteld 

bedrag, aan een ontwikkelaar te verkopen maar nadere, niet reguliere eisen en criteria te stellen 

aan een afnemer en hetgeen deze gaat ontwikkelen.  

Dit impliceert dat een nader vast te stellen aanbestedingsprocedure verplicht is om te komen tot de 

keuze van deze partij. 

Uitgangspunt hierbij is, voor elk van de deellocaties, om te komen tot een koop-/ 

realisatieovereenkomst, te sluiten met één professionele en geschikte partij per deelgebied, die een 

plan aanbiedt dat voldoet aan het gunningscriterium Beste Prijs Kwaliteit Verhouding. Dit houdt in 

dat er naast het criterium prijs andere, kwalitatieve criteria mee gewogen zullen worden in de 

beoordeling van partijen die deelnemen aan een procedure om te komen tot de selectie van één 

partij  met intentie om een overeenkomst onder voorwaarden mee te sluiten.  

 

Voor de voor deze beide locatieontwikkelingen, te voeren aanbestedingsprocedures, hebben 

diverse gedachtewisselingen plaats gevonden waarbij één of meer keer aanwezig zijn geweest:  

de heer Frank Brouwer (adviseur Waterfront), de heer Fokke Sybesma (projectmanager 

gebiedsontwikkeling), de heer Machiel Karels (adviseur duurzaam vastgoed en 

gebiedsontwikkeling), de heer Martijn den Braven (stedenbouwkundige), de heer Hendrik Abbing 

(planeconoom), de heer Hans Glastra (civieltechnisch projectleider) en de heer Jaap Beck 

(aanbestedingsadviseur). 

Dit met name waar het de vorm en de inhoud van de opdracht betreft in samenhang met de 

mogelijke aanbestedingsprocedures en hoe deze nader in te richten. 

 

De resultaten van deze gezamenlijke gedachtewisselingen zijn in dit document weergegeven.  

Deels zal in deze aanpak, om reden van doelmatigheid, beperkt worden tot het weergeven van 

constateringen en conclusies en niet al filosoferend, middels een uitgebreide opzet waarin diverse 

strategieën en mogelijkheden worden afgewogen, ten einde tot een keuze te komen. 

 

2. Bestuurlijk proces 

Bij de ontwikkeling en afweging van alternatieven voor de programmatische en stedenbouwkundige 

invulling van Waterfront fase 3 is de raad actief betrokken geweest. De uitkomst daarvan is 

verankerd in de Nota van Uitgangspunten Waterfront fase 3. Hoewel de Raad formeel geen 

bevoegdheid heeft bij aanbestedingen, hecht het college eraan de raad(-scommissie) ook te 

betrekken bij het vaststellen van de uitgangspunten voor de aanbesteding van Waterfront fase 3. 

Het college zal de raad(-scommissie) daarom op gezette tijden meenemen in het proces. Het 

eerste moment daarvoor is het gesprek over de selectie- en gunningscriteria - zoals de mate van 

duurzaamheid en architectonische kwaliteit versus grondopbrengst - aan de hand van de notitie 

Strategische aanpak aanbesteding Waterfront fase 3. Indien bij de aanbesteding(en) 

randvoorwaarden worden gesteld die afwijken van eerder door de raad vastgestelde beleidskaders, 

zullen deze aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.  
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3. Overzicht van uitgangspunten 

 

De nader, definitief vast te stellen deelgebieden, ca. 4 á 5 gelegen in elk van beide locaties zijn 

zelfstandig gelegen, worden als losstaande projecten beschouwd en worden onafhankelijk, op 

verschillende momenten van elkaar ontwikkeld. Technisch en economisch zijn deze derhalve, 

aanbestedingsrechtelijk als zelfstandig aan te besteden opdrachten te beschouwen.   

Een nadere onderverdeling van de diverse deelgebieden en de diverse tijdstippen waarop gedacht 

wordt deze in de markt te zetten, wordt nog opgesteld. De samenhang van de deelgebieden wordt 

geregeld middels een, voor het gehele gebied geldend stedenbouwkundig-/ beeldkwaliteitsplan. 

 

Elk van de deelgebieden in beide locaties kent op dit moment een dusdanig, gedacht potentieel dat 

de, te realiseren omzet van elk van deze deelgebieden bij aanbesteding, zonder twijfel de Europese 

drempel (m.i.v. 01-01-2018 groot € 5.548.000,00 excl. BTW) zal overschrijden en zullen derhalve, 

voor selectie van partijen, Europese aanbestedingsprocedures dienen te worden ingezet. 

 

Voor het type procedure van de Europese aanbestedingen (ontwikkelingscompetities) wordt 

geadviseerd een Niet Openbare Procedure (voorheen een Openbare procedure met voorselectie) 

aan te houden.  

 

Reden hiervoor is dat er veel potentiele partijen zijn die mogelijk interesse in deelname  hebben. 

Het maken van een inschrijving voor een ontwikkelingscompetitie vergt veelal, zowel qua te 

investeren tijd als financieel, een behoorlijke investering van zijde van inschrijvers, wat reden is 

om dit met niet te veel partijen te doen. Hierbij opgemerkt dat veelal de “betere” partijen niet 

zullen deelnemen bij een kleine dan wel niet in te schatten scoringskans, immers zowel voor 

inschrijvers als voor aanbesteder is er tot op het laatste moment geen zicht op hoeveel 

inschrijvingen binnen zullen komen.  

 

Middels de eerste fase van de Niet Openbare Procedure, de Selectiefase, kunnen alle gegadigde 

partijen die hun interesse in deelname hebben aangegeven, terug worden geselecteerd naar vijf 

partijen (verplicht minimaal aantal bij EU-aanbestedingen) om uit te nodigen voor het maken van 

een inschrijving (Inschrijvers). 

De aanbestedingswet 2012, met wijzigingen 2016 en de ARW 2016 hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 

(linker-kolom) zijn van toepassing op de aanbesteding. 

 

Bijkomende reden om met een beperkt aantal partijen over te gaan tot het maken van een 

inschrijvingsfase is dat, gezien er veel energie en tijd van inschrijvers worden gevraagd, een 

onkostenvergoeding, uit te keren aan de vier inschrijvers die a. een rechtmatige inschrijving 

hebben gedaan én b. niet in aanmerking komen voor gunning van de opdracht, op zijn plaats is. 

De gids proportionaliteit geeft op dit onderwerp aan dat indien het maken van een inschrijving al 

een deel van de werkzaamheden betreft die ook deel uitmaken van de uiteindelijke opdracht, het 

alleszins proportioneel is hiervoor een vergoeding te geven.  

Deze behoeft weliswaar niet kostendekkend te zijn maar wel proportioneel in relatie tot het maken 

van een inschrijving. Een vergoeding van ca. €10.000 voor elk van de afvallende partijen met een 

als rechtmatig beoordeelde inschrijving, wordt bij een dergelijke uitvraag als proportioneel 

beschouwd. 

 

Belangrijk om te vermelden is dat de uiteindelijke grondbieding bij een procedure, waarbij naast 

prijs ook andere criteria worden gesteld, hoger dient te liggen dan de taxatiewaarde (verricht door 

een beëdigd taxateur). Immers indien deze lager uitvalt is er (aangezien andere te waarderen 

criteria worden gesteld) sprake van oneigenlijke staatsteun. Het stellen van een 

minimumgrondbieding (tenminste gelijk aan de taxatiewaarde en het redelijkerwijs haalbaar) als 

knock-out criterium is derhalve dwingend geadviseerd. 
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Levering van de grond zal plaats vinden in de BTW-sfeer. 

 

Naar verwachting zullen in hoofdlijn m.b.t. de uitvoering de volgende activiteiten worden verricht 

door respectievelijk: 

Gemeente: 

- alle werkzaamheden behorende bij het bouwrijp maken van de locaties; 

- de inrichtingsplannen voor de openbare ruimte maken (in samenhang met het definitief                

stedenbouwkundig ontwerp); 

- alle werkzaamheden behorende bij het (fiscaal) woonrijp maken 

- aanleg van de openbare ruimte, voor zover niet gelegen in de (bij uitvraag vastgestelde) 

binnenhoven. 

 

Ontwikkelaar: 

- het definitief stedenbouwkundig ontwerp maken; 

- de architectonische en technische uitwerking van de woningen; 

- het verzorgen en aanleveren van alle relevante informatie en onderzoeken die nodig zijn 

voor het doorlopen van de planologische procedures (zoals o.m. ruimtelijke onderbouwing, 

noodzakelijke onderzoeken, omgevingsvergunning); 

- het realiseren van de woningbouw en overige, gebouwde voorzieningen; 

- het exploiteren (verhuren/verkopen) van de gerealiseerde woningbouw. 

 

4. De Niet Openbare Procedure 

 

De Europese, niet Openbare Procedure kent 2 fasen: 

1. Selectiefase, alle partijen die geïnteresseerd zijn kunnen deze interesse kenbaar maken. 

Ten behoeve van deze selectiefase wordt een selectieleidraad opgesteld waarin alle door 

aanbesteder, in overeenstemming met de aanbestedingswet te hanteren (spel-) regels 

worden genoemd om in aanmerking te komen voor deelname aan de selectiefase, dit zijn 

onder meer: 

- De aanmelding dient tijdig, compleet en correct te zijn ingediend, anders wordt deze 

niet beoordeeld; 

- uitsluitingsgronden, waaraan gegadigden niet mogen voldoen om in aanmerking te 

komen, zie bijlage 1 bij deze aanpak (is betreffend deel, overgenomen uit het Uniform 

Europees Aanbestedingsdocument). De niet aangevinkte uitsluitingsgronden zijn 

weliswaar interessant maar zijn veelal dusdanig arbitrair/onbewijsbaar dat deze niet 

worden geadviseerd om op te nemen; 

- minimumeisen (kerncompetenties) waaraan gegadigden dienen te voldoen. 

 

Partijen die voldoen worden vervolgens op basis van gezamenlijk opgestelde selectiecriteria 

gewaardeerd, hierbij volgt een totaal score waaruit een ranking volgt met intentie te 

komen tot vijf partijen. Indien dit niet mogelijk is omdat er bijvoorbeeld meer partijen 

gelijk scoren kan worden over gegaan tot loting. Indien er minder worden geselecteerd om 

reden van weinig interesse of het aantal geschikte partijen is te beperkt, kan met een 

kleiner aantal de aanbesteding worden vervolgd. 

 

2. Inschrijvingsfase, de in beginsel vijf partijen worden middels te stellen minimumeisen 

(knock-outcriteria) en gunningscriteria terug geselecteerd naar 1 partij met intentie om 

deze, onder voorwaarden, de opdracht te gunnen. 
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5. Te overwegen kerncompetenties (minimumeisen) en selectiecriteria 

 

Met betrekking tot de minimumeisen (kerncompetenties) in de selectieleidraad te overwegen: 

- Gegadigde dient (inmiddels gerealiseerd én opgeleverd binnen een periode van vijf jaar 

voor datum @@-@@-2018) over minimaal 1 referentie te beschikken, zijnde een 

woningbouwproject in bestaand stedelijk gebied, met gerealiseerde omzet van 

minimaal € ntb excl. BTW (proportioneel te stellen), waarop gegadigde zowel de 

ontwikkeling als de realisatie van de woningen, voor eigen rekening en met eigen 

eindverantwoording heeft gerealiseerd.  

 

- Gegadigde dient (inmiddels gerealiseerd én opgeleverd binnen een periode van vijf jaar 

voor datum @@-@@-2018) over minimaal 1 referentie te beschikken, zijnde een 

woningbouwproject in bestaand stedelijk gebied, ter grootte van minimaal @@ m² of 

@@ stuks woningen of @@ euro (m.b.t. “of”, eenheid gezamenlijk in de uitwerking van 

elk van de aanbestedingsprocedures nader vast te stellen) waarop gegadigde zowel de 

ontwikkeling als de realisatie van de woningen heeft gedaan die aan een minimale 

duurzaamheidseis voldoet van @@. 

 

Met betrekking tot de selectiecriteria in de selectieleidraad kunnen worden overwogen: 

- Zwaardere duurzaamheidswaarden m.b.t. de als kerncompetentie gevraagde referentie 

levert meer punten op; 

- Indien gegadigde zelf de exploitatie (kort of lang) van de opgegeven referentie heeft 

verzorgt kan dit meer punten opleveren; 

- Indien de referenties opgegeven bij de eerste twee aandachtstreepjes andere zijn kan 

dit meer punten opleveren; 

- Plan van Aanpak   

Gegadigde dient aan te geven hoe hij gelijkwaardige projecten gewoon is aan te 

pakken, hierbij minimaal te denken aan het in de beantwoording opnemen van de 

volgende aspecten: 

- Strategische inzet, waarbij optimaal in te spelen op de markt binnen de randvoorwaarden; 

- Communicatie met omwonenden, overheden etc.; 

- Communicatie en samenwerking met de gemeente en haar rol hierin; 

- Welke disciplines in huis aanwezig zijn en welke extern betrokken worden; 

- Hoe om te gaan met aspecten als lokale arbeidsmarkt?.  

- Hoe gegadigde gebruikelijk is de financiering te regelen, intern/extern? 

- Hoe gegadigde de korte/lange exploitatie regelt en afzet wordt gevonden 

- Gegadigde dient aan te geven hoe hij: 

Als bedrijf innoveert en vooruitloopt op marktontwikkelingen op het gebied van 
duurzaam bouwen. Dit zowel in technische als procesmatige zin. Dit met voorbeelden 
geïllustreerd waarbij aangegeven wordt wat de ambities waren en hoe deze minimaal 
zijn behaald maar bij voorkeur: overtroffen.  
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6. Te overwegen gunningscriteria 

 

Om uiteindelijk te komen van een selectie van 1 van de 5 partijen die worden uitgenodigd voor het 

maken van een inschrijving zal, zoals genoemd het gunningscriterium Beste Prijs Kwaliteit 

Verhouding worden gehanteerd.  

Geadviseerd wordt om de prijscomponent niet te hoog te stellen, Hooguit 20 á 30%, dit om reden 

dat een minimumgrondbieding (om reden) al als knock-outcriterium wordt gesteld, een hoger bod 

is “welkom” en wordt gewaardeerd. Daarnaast tellen “harde” criteria zwaarder door in de 

eindbeoordeling dan de kwalitatieve criteria die veelal door een (brede) beoordelingscommissie 

worden gewaardeerd. 

 

Naast de te beoordelen prijscomponent als gunningscriterium zijn de volgende Kwalitatieve sub-

gunningscriteria (met name prestaties die de Duurzaamheid en Stedenbouw betreffen) ter 

overweging: 

 

- Architectonische invulling van de locaties 

- Invulling in de omgeving (Stedenbouwkundig); 

- Ontsluiting locaties en parkeeroplossingen; 

- Het ruimte geven voor specifieke woonvormen/particuliere initiatieven; 

- Plan van aanpak/communicatie (plangericht); 

- Duurzaamheidsaspecten (ambities dienen duidelijk te worden gesteld); 

- Invulling (en vorm van) samenwerking met maatschappelijke/zorgpartijen; 

- Planpresentaties, gehouden door de hoofddeelnemers aan het team van inschrijver. 

 

Een ander interessant knock-outcriterium, naast een minimum grondbieding, is het stellen van een 

minimumwaardering van beoordelaars voor de stedenbouwkundige/architectonische invulling. 

Indien de beoordelaars gezamenlijk van mening zijn dat de kwaliteit op dit onderdeel ondermaats 

scoort, een lagere dan vooraf gestelde waardering krijgt, leidt dit tot uitsluiting.  

Zo wordt voorkomen dat een plan met een (uitermate) hoge grondbieding maar gelijk niet strookt 

met de ambities van de gemeente Harderwijk, zou winnen. Let op: hier dient wel een zeer 

gedegen, objectieve, non-discriminatoire en transparante motivatie aan ten grondslag te liggen. 
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7. Doorlooptijd aanbesteding 

 

De doorlooptijden van de aanbestedingsprocedure worden, indicatief, als volgt voorgesteld: 

week Activiteiten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Gros planning Waterfront fase 3 Harderwijk

m.i.v. publicatie stukken

Selectiefase  
minimaal 30 dagen, 

is ook voldoende om aan te 
houden

opstellen Uitnodiging tot 
inschrijving

Inschrijvingsfase
minimaal 40 dagen,  

nu ca. 60 dagen aangehouden, 
gezien hoeveelheid werk,

dit incl. verificatiegesprekken, 
presentaties etc.

Beoordelen aanmeldingen + 
opstellen brieven etc.

Publicatie

Stand-still (advies 10 dagen))

Beoordelen inschrijvingen +
interne afwikkeling +

opstellen/verzenden brieven etc.

Stand-still 
(verplicht min. 20 dagen)

 
 

 

De planning betreft een doorlooptijden overzicht, een en ander zal nader in kalenderweken worden 

vastgesteld op basis van bekend zijn van startdatum of gereedkomen van stukken of gewenste 

vaststelling van de te sluiten overeenkomst. 

Belangrijk (niet verplicht) onderdeel van de inschrijvingsfase zijn 1 of bij voorkeur 2 

verificatiegesprekken. Dit om te voorkomen dat inschrijvers “in the blind” hele plannen maken die 

op datum indiening inschrijving niet blijken te kloppen, worden ze in de gelegenheid gesteld om 

deze gedurende de inschrijvingsfase te spiegelen aan de gemeente. 
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8. Activiteiten 

 

De begeleiding van en activiteiten t.b.v. de aanbesteding, zie bijlage 2, worden feitelijk uitgevoerd 

door Bela Consult. Dit uiteraard in goed en nauw overleg met de gemeente Harderwijk. Zo zullen 

de criteria met bijbehorende weging in overleg worden opgesteld en dienen deze te allen tijde 

instemming te krijgen van de gemeente Harderwijk. Uiteraard doet Bela Consult hierin voorstellen 

en wordt ervaring ingebracht om niet alleen aan te besteden maar ook inhoudelijk om de 

aanbesteding integraal aan te laten sluiten aan het project en gewenste (eind-)resultaten. 

 

De aanmeldingen en inschrijvingen worden door Bela Consult getoetst bij binnenkomst op voldoen 

aan de gestelde eisen, op rechtmatigheid etc. Ook zullen de minimumeisen, uitsluitingsgronden en 

“harde” criteria door Bela Consult worden getoetst en verwerkt. 

 

Voor het beoordelen van kwalitatieve (selectie- en gunning-) criteria, zal in gezamenlijk overleg 

een brede beoordelingscommissie (dienen te) worden samengesteld. Dit om de veelal meer 

subjectieve beoordeling onafhankelijk door diverse mensen te beoordelen en hierdoor een meer 

objectief karakter te geven.  

Veel gebruikte en gewaardeerde aanpak hierbij is dat de deelnemers aan de 

beoordelingscommissie onafhankelijk beoordelen waarna gezamenlijk een eindwaardering met 

motivatie vast te stellen (consensusoverleg). 

Bela Consult neemt niet deel aan deze commissie(s) en blijft onafhankelijk, wel begeleidt deze de 

beoordelingscommissie (procedureel), stuurt aan en verzamelt uitkomsten teneinde uit te werken 

in een gunningsadvies. 

 

9. Bijlagen bij inschrijfleidraad 

 

Goede input geeft goede output, wat t.z.t. minimaal gewenst is als bijlagen bij de inschrijfleidraad, 

zijn (is vroeg om te melden maar zulke zaken kosten tijd): 

- Een goede onderlegger van het gebied (dwg); 

- Een concept koop-/realisatieovereenkomst; 

- Verkennend bodemonderzoek/ funderingsadvies/ onderzoek bodemverontreiniging; 

- Parkeernormen; 

- Klic melding; 

- Randvoorwaarden/ stedenbouwkundige aanwijzers (NvU en overzicht referenties); 

- Etc. 

 

10. Alternatief processen 

 

De ontwikkeling van Waterfront fase 3 kent meer selectieprocedures gedurende een langere 

periode.  

Onderhavige strategie legt de basis voor (tenminste) de eerste aanbestedingsprocedure die voor 

fase 3 Waterfront zal worden gevolgd. De ervaringen voortkomend uit de plaatsgevonden 

aanbestedingsprocedure(s) worden telkenmale geëvalueerd en kunnen aanleiding zijn voor 

aanpassing van de te stellen uitgangspunten voor daarop volgende aanbesteding(en).  

Dit biedt tevens de mogelijkheid om nieuwe (beleids-)inzichten te integreren in nog te voeren 

aanbestedingsprocedures.  

Wel kan worden vastgesteld dat de omvang van elk van de deelprojecten dusdanig is dat de 

drempelbedragen, waarboven de selectieprocedures op Europees niveau dienen plaats te vinden, te 

allen tijde worden overschreden.  
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11. Vervolgadvies 

 

Verzoek aan de gemeente Harderwijk om in te stemmen met deze inkoopstrategie waarna op basis 

hiervan de aanbestedingsstukken kunnen worden opgesteld. 

 

 

Bela Consult | Jaap Beck 

Aanbestedingsadviseur 
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Bijlage 1: deel uit Uniform Europees Aanbestedingsdocument, m.b.t. Uitsluitingsgronden 
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Bijlage 2; overzicht werkzaamheden Bela Consult t.b.v. ontwikkelingscompetities Waterfront #3  
 
In grote lijn worden, naast meedenken waar mogelijk in het proces, door Bela Consult de volgende 

werkzaamheden t.b.v. de aanbesteding uitgevoerd: 

- opstellen checklist aanbesteding 

- aanvang en opzet aanbestedingsdossier; 

- voorbereidend(e) overleg(gen) waarin onder meer aan de orde komen: (nadere) afspraken 

over de te volgen strategie, de procedure, door adviserende partijen te produceren 

documenten, te stellen criteria en het te volgen tijdspad; 

- opstellen (deel-)planning(en);  

- het opstellen van  de selectieleidraad met criteria en randvoorwaarden waaraan aanbieder 

én aanbieding dienen te voldoen waarna te komen tot selectie van meest interessante 

partijen teneinde uit te nodigen voor het maken van een inschrijving;  

- het opstellen/publiceren van de aankondiging van de opdracht op TenderNed (waarmee 

doorplaatsing op TED); 

- het distribueren van de selectieleidraad naar geïnteresseerde aanmelders; 

- het verzamelen van vragen van aanmelders ten behoeve van de nota(s) van inlichtingen; 

- het (mede) beantwoorden van de vragen ten behoeve van de nota(s) van inlichtingen; 

- het verzenden van de nota(s) van inlichtingen naar aanmelders; 

- het beoordelen van de binnen gekomen aanmeldingen op voldoen aan de gestelde eisen, 

rechtmatigheid en toekennen van punten op criteria; 

- ondersteuning/begeleiding van de beoordelingscommissie bij de beoordeling van de 

(eventuele) subjectieve selectiecriteria van de ingediende aanmeldingen; 

- het opstellen van het proces verbaal van de aanbesteding; 

- het opstellen van de evaluatie selectiefase en het selectieadvies; 

- het opstellen van de uitnodigingsbrief voor het maken van een inschrijving en de 

afwijzingsbrieven; 

- opstellen inschrijfleidraad met waarderingscriteria ter bepaling van (economisch integraal) 

meest aantrekkelijke aanbieding en waarin opgenomen randvoorwaarden waaraan 

inschrijver en inschrijving dienen te voldoen; 

- het distribueren van de inschrijfleidraad c.a. naar de geselecteerde partijen; 

- het bijwonen en voorzitten van één of meer verificatiegesprekken; 

- het verzamelen van vragen van inschrijvers ten behoeve van de nota(s) van inlichtingen; 

- het mede beantwoorden van de vragen ten behoeve van de nota(s) van inlichtingen; 

- het verzenden van de nota(s) van inlichtingen naar inschrijvers; 

- het beoordelen van de binnen gekomen inschrijvingen op voldoen aan de gestelde eisen, 

rechtmatigheid en toekennen van punten op criteria; 

- het, in voorkomende gevallen, ondersteunen van de beoordelingscommissie bij de 

beoordeling van de subjectieve gunningscriteria van de ingediende inschrijvingen; 

- het voorzitten, organiseren en begeleiden van de planpresentaties; 

- het (indien van toepassing) opstellen van een beoordelingsprotocol met bijbehorende 

beoordelingsmatrices t.b.v. de beoordelaars; 

- het voorzitten en begeleiden van het consensusoverleg; 

- het opstellen van de evaluatie aanbesteding en het gunningsadvies; 

- het opstellen van het proces verbaal van de aanbesteding; 

- het opstellen van de (intentie tot) gunningsbrief en de afwijzingsbrieven; 

- het afronden van het aanbestedingsdossier waarna over te dragen. 

 

- De koop-/realisatieovereenkomst wordt ingebracht door gemeente Harderwijk. 

 


