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DE GEWENSTE EXPERIMENTEERRUIMTE BESTAAT UIT:
Het bouwen en inkaderen van aanbestedingsruimte die vroegtijdige samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemers mogelijk maakt.
VOORWAARDEN VOOR DEZE SAMENWERKING ZIJN:
Vooraan in het proces, voor de uitvraag, moeten partijen op basis van complementariteit hebben gewerkt aan en
een invulling hebben bedacht voor een gezamenlijke ambitie. Prijs is hierbij (nog) geen selectiecriterium, de
selectiecriteria zijn 100% zacht. De tijdsfactor wordt ruimer geinterpreteerd. Er is tijd en ruimte voor het
ontwikkelen van kwaliteit en het onderzoeken van de mogelijkheid tot hergebruik van materialen. Risico's worden
in kaart gebracht en verdeelt naar Tijd, Geld en Kwaliteit (prestatie).
Planning en mijlpalen worden in gezamenlijkheid, na de selectie, vastgesteld, rekening houdend met de
hierboven genoemde tijdsfactor. Maak het tijdsvenster waarbinnen de uitvoering dient plaats te vinden enigzins
adaptief ten faveure van een uiteindelijk beter product. Partijen werken mee in het consortium op basis van
gelijkwaardigheid. Er is geen gezamenlijke intentieverklaring, partijen stellen ieder hun eigen intentieverklaring op
waarin zij aangeven wat zij bijdragen en onder welke voorwaarden.
Een gewenst eindproduct is de start van de ontwikkeling van een gemeenschappelijke ambitie. De
omgevingswijzer (voor omgevingspartijen en stakeholders en het bepalen van de 'eigenaar' van het gewenst
eindproduct en daarmee de kwaliteitscriteria daarvan) en het ambitieweb (aangepast aan circulariteit) vormen de
basis hiervan. Het starten met circulariteit en het definieeren van circulaire ambities reeds in de ontwerpfase van
het project geeft meer ruimte en mogelijheden voor alle partijen.
De mogelijkheid om eigenaarschap van materialen gedurende de gebruiksduur van een object hierin mee te
nemen moet worden onderzocht.
Voor een gezonde businesscase moet een minimaal tijdspad worden afgesproken waarbinnen de ontwikkeling
wordt ingevuld. Er moet voldoende continuiteit worden geboden om ook voor marktpartijen voldoende zekerheid
creeeren om hierin te stappen.
Kennis- en informatiedeling is een voorwaarde bij de uitvraag. De wijze van invulling ervan moet vroeg in het
proces worden meegenomen.
HIERVOOR IS NODIG:
Helderheid over inkoopstrategie en hoe dit daarin te passen.
Een keuze voor het onderbrengen van dit onderzoek onder een bestaand contract, in de annex, of in de
aanbesteding.
Een keuze voor product: berm, geluidsscherm, (onderdelen van) VZP.
VOOR DE VOLGENDE AFSPRAAK OP 22 MEI IN TWENTE:
Toetsen van de opbrengst bij RWS/ Jasper en Stan
Toetsen bij Yuri Wolf (en de Annex) en Bunk
Helderheid over de mogelijke invulling van leerruimte en wat daarvoor nodig is
Judith initieert afspraken, informeert daarover en kijkt wie kan aanschuiven.
Joost en Jesper bereiden zich voor op het presenteren van het resultaat van de
werkgroep op de sessie van 14 juni
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