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Voorwoord  

Voor u ligt de Leidraad behorende bij de Tender (Procedure) voor de verkoop van de percelen grond ten behoeve van de 

ontwikkeling “Tussen Kasteel en Wijchens Meer” (TKWM). Op 10 december 2018 is de Procedure gestart met de openbare 

bekendmaking, beschreven in deze Aanmeldingsleidraad en gepubliceerd via Negometrix, tendernummer 110243.  

 

De gemeente Wijchen heeft ambitie en wil het gebied “Tussen Kasteel en Wijchens Meer” laten herontwikkelen. Deze unieke plek 

in Wijchen, die potentieel een belangrijke toegevoegde waarde kan hebben voor het hele centrumgebied van Wijchen, moet de 

komende jaren worden vormgegeven. Om de potentie van dit gebied optimaal te benutten, wil de gemeente de creativiteit van 

marktpartijen en stakeholders zoveel mogelijk ruimte geven binnen een aantal kaders. 

 

Onderhavige Leidraad geeft onder meer informatie over het Project, het verloop van de Procedure en de in het kader van de 

Procedure benodigde informatie. De Procedure volgt de werkwijze van een private aanbestedingsprocedure.   

 

De Procedure kent een gefaseerde opzet. Op hoofdlijn ziet dat er als volgt uit:  

 

1. Aanmeldings- en selectiefase (naar 5 partijen); 

2. Nadere selectiefase (van 5 naar 3 partijen); 

3. Dialoogfase (3 partijen); 

4. Inschrijvingsfase (van 3 naar 1 partij); 

5. Overeenkomstfase (1 partij). 

 

Na ondertekening van de Overeenkomst is de tenderprocedure beëindigd. De gemeente heeft de Koper als wederpartij. 

 

Deze Leidraad fungeert als basis voor fase 1. Tevens fungeert deze Leidraad als voorlopige doorkijk naar de daaropvolgende fasen 

van de Procedure. Ten behoeve van opvolgende fasen worden separate Documenten en een Gunningsleidraad opgesteld. 
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Definities 

In de Leidraad hebben onderstaande met hoofdletter aangeduide begrippen en afkortingen, de betekenis die daarachter staat 

vermeld. Definities kunnen, zonder verlies van de inhoudelijke betekenis, in enkelvoud of meervoud worden gebruikt, tenzij 

anders staat aangegeven.  

 

Aanbieder: Gemeente Wijchen, zijnde de verkopende partij, die de grond voor realisatie van het Project te koop 

aanbiedt. 

 

Aanmelding: De door een Gegadigde in fase 1 in te dienen aanmelding, bestaande uit het opstellen en 

ondertekenen van de Deelnameverklaring en de gegevens met betrekking tot de gevraagde 

geschiktheidseisen en selectiecriteria. Deze aanmelding moet voldoen aan de eisen in deze Leidraad. 

 

Beoordelingscommissie: De door Aanbieder ingestelde commissie die de Aanmeldingen en Inschrijvingen vertrouwelijk en 

niet openbaar op basis van de in de Procedurebeschrijving (hoofdstuk 3) en Voorwaarden (hoofdstuk 

7) geformuleerde uitgangspunten inventariseert, toetst en beoordeelt met als doel het bepalen van 

de Koper. 

 

Bijlage: Een bijlage bij onderhavige Leidraad. 

 

Consortium: Samenwerkingsverband van partijen die samen een deelnemende respectievelijk inschrijvende partij 

vormen, krachtens welke rechtsverhouding dan ook. 

 

Deelnameverklaring: De op de Procedure van toepassing zijnde en door een Gegadigde ondertekende en bij Aanbieder 

ingediende deelnameverklaring. 

 

Deelnemer: Gegadigden die aan het eind van fase 1 door Aanbieder worden uitgenodigd deel te nemen aan fase 

2 en – bij uitnodiging – voor fase 3. 

 

Dialoogdocument: Een door Deelnemer aan te leveren stuk ter voorbereiding van een Dialooggesprek.  

 

Dialoog(gesprek): Het (niet-openbaar) overleg in een aantal interactieve gesprekken tussen Aanbieder en elke 

Deelnemer afzonderlijk.  

 

Documenten: De door of namens Aanbieder opgestelde documentatie met betrekking tot de Verkoop en de 

Procedure, welke documentatie aan een Gegadigde en/of Deelnemer en/ of Inschrijver wordt 

verstrekt en welke documentatie de basis vormt voor de Verkoop. 
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Fasen:   De fasen in de Procedure, zijnde: 

1. Aanmeldings- en selectiefase; 

2. Nadere selectiefase; 

3. Dialoogfase; 

4. Inschrijvingsfase; 

5. Overeenkomstfase. 

 

Formulier:  Een door Inschrijver in te vullen document, dat door Aanbieder beschikbaar wordt gesteld. 

 

Gegadigde: Een partij, al dan niet bestaande in de vorm van een Consortium, die wenst deel te nemen aan fase 1  

van de Procedure en daartoe een Aanmelding heeft ingediend.  

 

Gunning: Toewijzing van het Project aan de winnende Inschrijver. 

 

Gunningsleidraad: Een leidraad waarin de voorwaarden zijn opgenomen waaronder fase 2 tot en met 5 van de Procedure 

plaatsvinden, welke tevens aankondigt de nadere door Aanbieder te verstrekken (onderdelen en 

verfijningen van) documenten per fase.  

 

Inschrijver:  Een Deelnemer die daadwerkelijk een Inschrijving heeft gedaan. 

 

Inschrijving: Een door een Deelnemer in fase 4 uit te brengen inschrijving. Deze Inschrijving dient te voldoen aan 

de daaraan in de Gunningsleidraad gestelde eisen alsmede in de nader gestelde eisen. 

 

Inschrijvingsdialoog: Een inschrijvingsdialoog met drie Deelnemers, onderdeel van fase 3. 

 

Koper: Een Inschrijver aan wie de Verkoop van de grond waar het Project op wordt uitgevoerd is gegund en 

met welke Deelnemer Aanbieder de Overeenkomst aangaat. 

 

Leidraad: Onderhavige leidraad waarin de voorwaarden waaronder de Procedure plaatsvindt zijn opgenomen, 

welke tevens omvat de nadere door Aanbieder te verstrekken (onderdelen van) leidraden. 

 

Verkoper:  Gemeente Wijchen zijnde de wederpartij van Koper bij de Overeenkomst.  

 

Overeenkomst: De op schrift gestelde en door de winnende Inschrijver en Aanbieder te ondertekenen koop- en 

ontwikkelingsovereenkomst.  

 

Procedure: Onderhavige tender c.q. verkoopprocedure om te komen tot het sluiten van de Overeenkomst, één 

en ander beschreven in, en met inachtneming van, de Leidraad respectievelijk Gunningsleidraad 

respectievelijk nadere documenten. 

 

Project: De verkoop gevolgd door ontwikkeling en realisatie van het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer. 

 

Projectdoelstellingen: De doelstellingen van het Project, zoals omschreven onder 1.3 van de Leidraad.  
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Stukken: De door een Gegadigde en/of Deelnemer en/of Inschrijver gedurende de Procedure in te dienen 

documenten, bestaande onder meer uit de Aanmelding, Dialoogdocument(en) en de Inschrijving. 

 

TKWM:   Tussen Kasteel en Wijchens Meer. 

 

Verkoop:  Voorwerp van de Procedure  

 

Voorlopige gunning: De verklaring van Aanbieder welke Inschrijver de voor Aanbieder meest gunstige Inschrijving heeft 

ingediend.  

 

Wederpartij: de Koper die met de Aanbieder de Overeenkomst tekent. 



 

 

tender Tussen Kasteel en Wijchens Meer 

 

Pagina 7 van 46 

1. Inleiding 

1.1 Algemeen  

Onderhavige openbare Procedure heeft als doel te komen tot de keuze voor een Koper die bereid en in staat is de grond in Wijchen  

‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ te kopen en de door hem voorgestelde ontwikkeling te realiseren. De Procedure  is gericht op 

de totstandkoming van een overeenkomst bevattende de Verkoop van gronden en bijkomende voorwaarden en bedingen. 

 

Op 10 december 2018 is de aankondiging van de Procedure inclusief onderhavige Leidraad gepubliceerd op www.negometrix.nl. 

Geïnteresseerde partijen voor de ontwikkeling van het gebied tussen ‘Kasteel en Wijchens Meer’, die zich willen aanmelden 

kunnen voorliggende Leidraad via Negometrix downloaden en aan de hand van deze Leidraad zelf bepalen of en in welke mate 

zij aan de gestelde eisen en criteria kunnen voldoen.  

 

Aan de hand van deze Leidraad dienen Gegadigden de gevraagde gegevens aan te leveren via Negometrix. Deze werkwijze dient 

twee doelen: 

1 Voor Aanbieder is het een voordeel dat de gevraagde informatie gestructureerd wordt aangeleverd, wat de snelheid van 

de Procedure bevordert; 

2 Voor de Gegadigden is het een voordeel dat de Leidraad een houvast biedt voor het correct en volledig aanleveren van 

de gevraagde Stukken en informatie. 

 

Aanbieder heeft gekozen voor een tenderprocedure met dialogen om de markt, binnen de door de Aanbieder gestelde kaders, 

ruimte voor initiatieven te bieden. De initiatieven van de Deelnemers zullen onderling van elkaar verschillen, waardoor het 

eindresultaat van het Project niet vast omlijnd is. De Overeenkomst die de Aanbieder en Koper aangaan, betreft een overeenkomst 

van koop- en verkoop, tevens inhoudende bepalingen ter zake de ontwikkeling en realisatie. 

 

Aanbieder zoekt naar Gegadigden die: 

 De ontwikkeling (opstallen en bijbehorende omgeving) voor eigen rekening en risico op zich nemen; 

 Innovatieve oplossingsrichtingen hebben om de gestelde ambities waar te maken; 

 Creativiteit in kunnen zetten ten behoeve van de ontwikkeling; 

 Ervaring en affiniteit hebben met participatietrajecten. 

1.2 Achtergrond 

Het centrum van Wijchen is authentiek en heeft een kleinschalig, dorps karakter. De cultuur-historische identiteit maakt het 

centrum onderscheidend. De afgelopen jaren heeft de gemeente Wijchen geïnvesteerd in haar centrum. Recentelijk heeft de 

herinrichting van de openbare ruimte in het kernwinkelgebied de dorpse intimiteit en het groene karakter van het centrum van 

Wijchen versterkt. Echter in de nabije toekomst wordt verwacht dat de detailhandelsfuncties in het centrum van Wijchen onder 

druk komen te staan, onder meer door de opkomst van online winkelen. Ook is er een aantal (ruimtelijke) ontwikkelingen op 

handen, die het karakter van het centrumgebied gaan beïnvloeden. Zo is recentelijk het woningbouwproject Oostflank afgerond 

en is de parkeergarage bij het station begin 2018 in gebruik genomen. Het vrijgekomen gemeentekantoor en het gebied rondom 

de bioscoop en de Sint Jozeflocatie dienen in de toekomsten (her)ontwikkeld te worden. Deze ontwikkelingen zijn voor de 

gemeente Wijchen aanleiding geweest om het ‘Gebiedsperspectief Centrum Wijchen 2030’ (bijlage 3) vast te stellen. In het 

gebiedsperspectief is het ‘tienpuntenplan’ voor het Centrum van Wijchen opgenomen: 

http://www.negometrix.nl/
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1. Streven naar een compact, vitaal winkelhart; 

2. Ruimte bieden in de toeloopstraten van het centrum; 

3. Meer betrekken van de cultureel-historische identiteit; 

4. Activeren van groene verblijfsruimten; 

5. Investeren in ontbrekende verbindingen; 

6. Benutten van de lusten, vermijden van de lasten van parkeren; 

7. (Her-)ontwikkelen van locaties en reserveren van strategische ruimte; 

8. Integraal afwegingstraject (discount-)supermarkt; 

9. Creëren van samenhang door verevening; 

10. Samenwerken in publiek-private arrangementen. 

                    

1.3 Doelstellingen project  

De doelstellingen die Aanbieder voor het Project voor ogen heeft zijn gebaseerd op de volgende ambities: 

1. Uitstraling, beleving en beeldkwaliteit 

Wij willen bekend staan als een aantrekkelijke gemeente waarbij onze eigen identiteit zichtbaar is en blijft. Deze identiteit 

kenmerkt zich door een sterk sociaal karakter waarin iedereen mee kan doen, een duurzaam en groen uiterlijk, een 

dorpse en open uitstraling en aandacht voor het individu daarbinnen. De ontwikkeling van het gebied TKWM dient deze 

identiteit verder uit te dragen en te versterken.  

2. Karakteristieken van het gebied, cultuur-historische waarden en onderlinge verbindingen 

De ontwikkeling van het gebied TKWM bedient meerdere uitdagingen waar de gemeente Wijchen voor staat. Enerzijds 

zijn er een aantal plekken in het gebied die aandacht behoeven, anderzijds zijn er cultuurhistorische waarden die 

onderdeel moeten zijn van de ontwikkeling. Daarnaast bedient de ontwikkeling de benodigde verbindingen die er 

moeten worden gemaakt; een aansluiting met het bestaande (centrum, station, kasteel & meer), het toekomstige 

(westflank) en het nieuw te ontwikkelen gebied zelf (TKWM). 

3. Voorzieningen, aanbod en programmering 

Het gebied TKWM wordt een levendig gebied waar wonen en voorzieningen in balans zijn. De diversiteit in 

programmering in het gebied sluit aan bij de sfeer en het karakter van het gebied. Het gebied faciliteert en optimaliseert 

de mogelijkheden voor events en de recreatie die wordt aangeboden (voortkomend uit de kwaliteiten van het gebied).  

4. Duurzaamheid & Innovatie 

In het project TKWM worden onze stevige ambities ten aanzien van duurzame gebiedsontwikkeling zichtbaar. Dit maakt 

het gebied TKWM tot de nieuwe ‘standaard’ voor duurzaamheid in de gemeente Wijchen. In TKWM wordt duurzaamheid 

op een innovatieve, voorbeeldige en toekomstbestendige wijze benaderd waarbij in de investering en het gebruik 

zuinig, zinnig en transparant omgegaan wordt met gemeenschapsgeld. 

5. Bereikbaarheid & Parkeren 

De aantrekkelijkheid en concurrentiepositie van ons centrum worden mede bepaald door een goede bereikbaarheid van 

het centrum voor auto’s, fietsers en voetgangers en een optimale facilitering voor parkeren in/bij het gebied. Zowel voor 

de inwoners van Wijchen, als voor de bezoeker van buiten Wijchen. Daarom willen wij dat het gebied maximaal inspeelt 

op een optimale bereikbaarheid van het centrum en het parkeren voor auto's en (brom)fietsen maximaal faciliteert 

zonder afbreuk te doen aan de beeldkwaliteit van het gebied. 

 

Deze ambities zijn vertaald naar het niveau van gebied en gebruikers in bijlage 4  ‘Ambitiedocument TKWM’. Aanbieder is 

benieuwd hoe Gegadigden de vertaalslag van deze ambities kunnen maken.  

Afbeelding 1 Gebiedsperspectief Wijchen 2030 
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1.4 Overeenkomst 

Met de Procedure heeft de Aanbieder uiteindelijk als doel het sluiten van een overeenkomst met de partij aan wie wordt gegund. 

De Overeenkomst kent de volgende onderdelen: 

 Koop en verkoop: in dit deel van de overeenkomst worden normaal gebruikelijke bedingen opgenomen; 

 Ontwikkeling: in dit deel van de overeenkomst worden bepalingen opgenomen ter zake onder andere het 

inrichtingsplan, aantal woningen en samenwerking. 

 

Het concept voor de Overeenkomst wordt verstrekt bij de start van fase 3 ‘Dialoogfase’. 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een omschrijving gegeven van het Project en de opgave. Daarna wordt in hoofdstuk 3 de Procedure op 

hoofdlijnen toegelicht en wordt ingegaan op de digitale procedure. In hoofdstuk 4 wordt de beoordeling tijdens de Procedure 

nader toegelicht. Hoofdstuk 5 beschrijft in detail fase 1, Aanmeldings- en selectiefase, waarin onder andere ingegaan wordt op de 

minimumeisen en selectiecriteria. De overige fasen worden in hoofdstuk 6 kort toegelicht, maar worden in de Gunningsleidraad 

verder omschreven.  Ten slotte omschrijft hoofdstuk 7 de overige voorwaarden voor de Procedure .  
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2. Omschrijving Project en opgave 

2.1 Inleiding 

Het centrum van Wijchen heeft een authentiek en kleinschalig dorpskarakter met beeldbepalende iconen als het Kasteel, de Markt, 

het Wijchens Meer, De Oude Molen en klassieke panden aan de Oude Klapstraat en de Herenstraat. De gemeente Wijchen heeft 

de doelstelling om twee onderscheidende plekken, het Kasteel en Wijchens Meer, beter te verbinden zodat de locaties samen met 

het centrum een samenhangend, aantrekkelijk gebied worden. Om dit te bereiken zal het gebied ‘Tussen Kasteel en Wijchens 

Meer’ in de komende jaren duurzaam ontwikkeld worden. Dit betekent voor de gemeente Wijchen dat een succesvolle 

ontwikkeling in TKWM verder gaat dan alleen een goede grondopbrengst. Het uitgangspunt is dat marktpartijen de ruimte krijgen 

om met creatieve plannen te komen die optimaal bijdragen aan het verwezenlijken van de ambities. Deze ontwikkeling zal een 

kwaliteitsimpuls betekenen voor het gehele centrum en daarmee ook invulling geven in de ambities uit het Gebiedsperspectief 

Centrum Wijchen 2030. 

 

In dit hoofdstuk wordt de locatie en de ontwikkelopgave kort beschreven en wordt ingegaan op de relevante publieke kaders. 

 

 

Afbeelding 2 Ruimtelijke scope Tussen Kasteel en Wijchens Meer 
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2.2 Richtinggevende kaders  

De gebiedsontwikkeling Tussen Kasteel en Wijchens Meer is meer dan de ontwikkeling van een binnenstedelijk gebied. Het maakt 

onderdeel uit van de vitaliteit van het centrum, de trots van de bewoners en de aantrekkingskracht van de omgeving. Een 

dergelijke ontwikkeling op zo’n plek verdient de zorg en aandacht die nodig zijn om het gebied te laten floreren. Kwaliteit heeft 

daarom prioriteit. Aanbieder heeft in bijlage 4 (Ambitiedocument TKWM) beschreven hoe zij de invulling van deze kwaliteit voor 

zich ziet. Het spreekt voor zich dat Aanbieder op zoek is naar dié partij die de ambities en kwaliteit ook daadwerkelijk waarmaakt. 

Aanbieder begrijpt dat kwaliteit en kosten aan elkaar gerelateerd zijn. Om te benadrukken dat de kwaliteit in deze 

gebiedsontwikkeling de prioriteit heeft, heeft de gemeente Wijchen de financiële ambitie om een budget neutrale gemeentelijke 

grondexploitatie te bereiken. Dit houdt concreet in dat bij de beoordeling in de Inschrijvingsfase de nadruk ligt op kwaliteit. 

Kwantitatieve eisen ten aanzien van de ontwikkeling zijn in onderstaande paragraven beschreven. 

2.3 Ontwikkellocaties en omgeving 

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door het kasteel en aan de zuidzijde door het Wijchens Meer. Het plangebied 

bestaat uit: 

1. Drie te ontwikkelen locaties, eigendom van de Gemeente; 

2. Locaties met de nadruk op ontwikkeling van de openbare ruimte; 

3. Kans-locaties in eigendom van derden. 

Vooralsnog zijn de locaties onder 1 in de verkoop begrepen. De locaties onder 2 en 3 behoren tot het Project, maar zijn niet in de 

verkoop begrepen. Nadere duiding van deze splitsing volgt in de Gunningsleidraad. 

2.3.1 Ontwikkellocaties  

Binnen de ruimtelijke scope van het Project liggen drie te ontwikkelen locaties (afbeelding 3): 

 

1. Het oude gemeentekantoor 

Het voormalig gemeentekantoor (G1) staat sinds 2017 leeg en is in eigendom van Aanbieder. Herontwikkeling, dan wel sloop-

nieuwbouw, van het gemeentekantoor is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling. Zowel de uitstraling als de leegstand van 

het gebouw dragen niet bij aan het vriendelijke karakter van het centrum. De parkeerterreinen aan het Europaplein, grenzend aan 

de zuidzijde van gemeentekantoor, zijn onderdeel van de ontwikkellocatie.  Deze hebben momenteel kwalitatief onvoldoende 

uitstraling. Vooral de inrichting van de parkeerterreinen is een doorn in het oog van veel Wijchenaren. Het is de doelstelling om 

voldoende parkeergelegenheid in het centrum te houden en Aanbieder is hierin op zoek naar een vriendelijke inrichting van de 

openbare ruimte.  

 

2. De Bolster 

De Bolster (G2) ligt midden in het plangebied en is eveneens in eigendom van Aanbieder. De locatie wordt momenteel gebruikt 

als tijdelijke parkeervoorziening maar biedt voldoende mogelijkheden voor wonen in een centrumgebied. 

 

3. Locatie aan de Renbaan 

Aan de zuidzijde van het plangebied liggen het Wijchens Meer en de locatie aan de Renbaan (G3). Ook deze locatie is in eigendom 

van Aanbieder. De noordoever van het Wijchens Meer (5) heeft veel potentie om een hoogwaardig verblijfsgebied te worden waar 

ruimte is voor recreatie, zowel op als rond het Meer. Een horecavoorziening aan de noordoever biedt tevens mogelijkheden om 

aan deze ambitie bij te dragen.  
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Afbeelding 3 Ontwikkellocaties en aangrenzende gebieden 

2.3.2 Omgeving  

Het noordelijk gedeelte van het plangebied grenst aan het Kasteel en het kasteelpark met de grachten welke verbonden zijn met 

de Kasteellaan. De Kasteellaan is openbare ruimte die breed en langgerekt is en van oudsher wordt gebruikt voor markten en 

kermis. Deze laan wordt begeleid met bomenrijen, oude boerderijen en villa’s en modernere architectuur.  

 

 

Afbeelding 4 Kasteel en Kasteellaan 
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Het Europaplein, grenzend aan de achterzijde van het voormalige gemeentekantoor, dient als belangrijke parkeervoorziening 

voor zowel het centrum als voor de appartementencomplexen gelegen aan het plein. De ingang van de Marktpassage ligt aan het 

Europaplein. De uitstraling van het plein vraagt om een opwaardering, zowel voor de openbare ruimte als het omliggende 

vastgoed.  

 

 

Afbeelding 5 Europaplein 

 

Naast de hierboven beschreven gebieden is het historische karakter van Wijchen op meerdere plekken in het plangebied goed te 

ervaren. Karakterbepalend zijn de Heilige Antonius Abtkerk met de pastorie, de parochietuin, de begraafplaats, het klooster 

Tienakker en het plantsoen met het vredesmonument op de oever van het Wijchens meer. De parochietuin biedt kansen voor het 

realiseren van ‘een groene long’ in het plangebied.  Het Wijchens Meer is uniek voor Wijchen. Enerzijds scheidt het gebieden van 

elkaar, maar anderzijds biedt het kansen gebieden met elkaar te verbinden. Als identiteitsdrager voor Wijchen als geheel biedt het 

veel potentie. 

 

 

Afbeelding 6 Historisch karakter plangebied 

2.3.3 Kansen aangrenzende locaties 

Het plangebied ligt midden in het centrum van Wijchen. In het plangebied liggen, naast de ontwikkellocaties, kans-locaties die 

meegenomen kunnen worden in de ontwikkeling (Afbeelding 3). Dit betreft een eigen keus van de Koper. Aankoop en ontwikkeling 

valt buiten verantwoordelijkheid van Aanbieder. 

 

Renovatie Kasteel en kasteeltuin 

Aanbieder is bezig met een renovatie van het Kasteel en de kasteeltuin. Er wordt een forse investering gedaan om het kasteel beter 

te benutten en de beleving van het kasteel te versterken. Het plangebied sluit aan op de Kasteeltuin middels de Kasteellaan (4). Er 

ligt een kans om de aansluiting op beide gebieden, met name de inrichting van de Kasteeltuin en de Kasteellaan, optimaal te 

maken waardoor er visueel sprake is van één gebied. 
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Afbeelding 7  Impressies renovatie kasteel 

 

VVE Europaplein 

De Marktpassage en de bovengelegen woningen zijn onderdeel van de VVE Europaplein (6). Aanbieder ziet het als kans om de  

uitstraling van de Marktpassage op te waarderen zodat deze visueel aansluit op de kwaliteit van Tussen Kasteel en Wijchens Meer. 

Ook de toegankelijkheid van de stallingsgarage onder de Marktpassage kan verbeterd worden. Aanbieder ziet dit als kans om de 

bereikbaarheid van Tussen Kasteel en Wijchens Meer te verbeteren.   

 

Emilia Staete 

Dit appartementencomplex met huurwoningen (7) is in eigendom van woningcorporatie Talis. Het complex, welk stamt uit de 

jaren ’90, ligt centraal aan het Europaplein. De uitstraling van dit vastgoed past niet meer bij het beoogde kwaliteit die voorzien 

wordt in het oostelijke gedeelte van het centrumgebied en biedt kansen voor opwaardering. 

 

Meesterplaats 

Op de hoek van de Don Emanuelstraat en Oosterweg wordt het project de Meesterplaats gerealiseerd (8). Dit wordt een markant 

gebouw met een karakteristieke uitstraling. Fase 1 en 2 van de Meesterplaats bestaat uit 16 appartementen en 2 maisonnettes 

verdeeld over 4 verdiepingen. Op de begane grond komen winkels of andere vormen van bedrijvigheid. De woningen uit fase 1 

en 2 zijn reeds verkocht. Fase 3, op de hoek van het Europaplein, wordt momenteel uitontwikkeld. Deze fase biedt kansen voor 

integratie in het plangebied.  

 

Parochietuin 

De parochietuin (9) biedt kansen voor het realiseren van ‘een groene long’ in het plangebied in 

samenhang met ontwikkellocatie G3. 

 

Elckerlycweg 3 

Verwerving van deze locatie (10) biedt kansen om de ambitie van Aanbieder ten aanzien van 

een groene verbinding (in combinatie met locatie 9 en G3) met het Wijchens Meer te maken. 

 

 

 

 

Afbeelding 8 Franciscusbeeld in 

parochietuin 
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2.4 Ontwikkelopgave 

De Tender betreft de inhoudelijke planvorming van het totale plangebied Tussen Kasteel en Wijchens Meer bestaande uit: 

1. Drie te ontwikkelen locaties, eigendom van de Gemeente; 

2. Locaties met nadruk op de ontwikkeling van de openbare ruimte; 

3. Kans-locaties in eigendom van derden. 

 

De realisatie van de gebiedsontwikkeling dient te starten met de ontwikkeling van de locatie van het voormalige 

gemeentekantoor (G1) zonder daarbij de samenhang met de overige delen van het Project uit het oog te verliezen. Voor de 

uitvoering van de openbare ruimte wordt door Gegadigden een procesvoorstel gedaan, waarbij rekening dient te worden 

gehouden met het aanbestedingsbeleid en regelgeving van de Gemeente. 

 

Programma 

Het plangebied Tussen Kasteel en Wijchens Meer biedt ruimte voor wooneenheden en overig programma. Het totale programma 

voor het plangebied dient te passen binnen het maximale bouwvolume van 37.500 m² BVO (exclusief ondergrondse 

parkeervoorzieningen). Vooralsnog mag dit maximale bouwvolume landen op de locaties G1, G2, G3, 5 en 10 (Afbeelding 3). De 

verhouding tussen de verschillende prijsklassen, duur, middelduur en sociale koop of huur, is vrij met een minimum voor 15% 

middelduur en minimaal 15% sociale koop of huur van het totaal aantal wooneenheden. Tevens heeft Aanbieder de ambitie voor 

een gevarieerd aanbod in woningproducten en prijscategorieën. 

 

Binnen het maximale bouwvolume is er binnen het plangebied ruimte voor 2.200 m² BVO (nieuwe) commerciële ruimten. Binnen 

deze vierkante meters is uitbreiding van de m² detailhandel niet toegestaan. 

 

Aan de Kasteellaan, voor het voormalig gemeentekantoor, ligt een parkeerterrein dat tevens dient als evenemententerrein tijdens 

evenementen zoals de Wijchense Kermis en de Nijmeegse vierdaagse. Dit terrein van 1.000 m² dient in de nieuwe planvorming 

een plek te krijgen, grenzend aan de Kasteellaan.  

 

Uit oriënterende gesprekken met stakeholders zijn, ten aanzien van het programma, de volgende wensen uitgesproken: 

 Ruimte voor een hotel/bed & breakfast; 

 Ruimte voor een apotheek en huisartsen (medisch centrum); 

 Ruimte voor (zakelijke) dienstverlening; 

 Horeca en een vorm van passende recreatie aan het Wijchens Meer. 

 

Ruimtelijke structuur en Beeldkwaliteit 

De ruimtelijke kwaliteit is in het plangebied van Tussen Kasteel en Wijchens Meer een belangrijk onderwerp. Ruimtelijke kwaliteit 

omvat gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Het gaat daarbij om zowel de beeldende als de culturele 

kwaliteiten. Voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit is een goed doordacht ruimtelijk ontwerp nodig, dat ingaat op alle 

schaalniveaus van de grote lijn tot en met het detail, te weten: 

1. Het dorpslandschap van Wijchen; 

2. Het stedelijke weefsel van het centrum en de aangrenzende buurten; 

3. De compositie van gebouwen, de structuur van het geheel en de vormgeving van het exterieur in relatie tot de openbare 

ruimte; 

4. De inrichting van de onbebouwde ruimte binnen het plangebied; 

5. Het interieur van openbaar toegankelijke ruimtes. 
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Nieuwbouw in het plangebied Tussen Kasteel en Wijchens Meer versterkt het Wijchense dorpsbeeld. De voorkeur gaat uit naar 

neo-traditionalistische architectuurstijlen, maar wel met een herkenbaar Wijchens element:  

 Dorps, kleinschalig, ingetogen, losse korrels met groen rondom; 

 Stoere volumes, forse kappen; 

 Baksteen en hout, ambachtelijke detaillering, weinig versiering; 

 Bakstenen muren en hagen; 

 Rustige kleurstelling, in hoofdzaak aardetinten voor vlakken, incidenteel lichte gevels, donker; 

 gekleurde kappen; 

 Installaties, zoals PV-panelen, geïntegreerd in de architectuur. 

Gemakshalve wordt verder verwezen naar bijlage 5 ‘Ambitie ruimtelijke kwaliteit Tussen Kasteel en Wijchens Meer’1. 

 

Tevens kent nieuwe bebouwing, conform gemeentelijk beleid, maximaal 5 bouwlagen, waarbij de vijfde bouwlaag (indien 

gerealiseerd) terug ligt van de gevellijn. De bouwhoogten kennen een differentiatie door het gebied heen waarbij aansluiting 

gevonden moet worden met de aanwezige bouwhoogtes in de omgeving. Voor de (noordelijke) Meeroever geldt dat maximaal 

één bouwlaag gerealiseerd mag worden gerekend vanaf het maaiveld Meerdreef. 

 

Verkeer en Ontsluiting 

Het centrum van Wijchen wordt ontsloten door de Stationslaan, Bronckhorstlaan, Molenstraat / deel van Kasteellaan, Meester Van 

Coothlaan, Meerdreef en Hogeweg. De parkeerterreinen in het plangebied zijn bereikbaar via de hoofdontsluitingen Meester van 

Coothlaan en de Meerdreef. De Meerdreef is een 50 km/h weg en geldt als belangrijke ontsluitingsweg van Wijchen. Echter een 

goede oversteekbaarheid van de Meerdreef is nodig om het gebied te kunnen activeren en de gewenste verbinding te maken 

tussen het centrum en het Wijchens Meer. Aanbieder laat momenteel een verkeersonderzoek uitvoeren voor de 

oversteekbaarheid van de Meerdreef. Het onderzoek zal bij de Gunningsleidraad verstrekt worden. 

 

Parkeren  

Binnen het te verkopen gebied moet een sluitende parkeerbalans worden gerealiseerd door de marktpartij. Het uitganspunt zijn 

de landelijke parkeernormeringen (conform CROW). Wijchen valt onder ‘matig stedelijk’ en het Plangebied valt onder ‘centrum’.  

Innovatieve parkeeroplossingen zijn bespreekbaar. Daarnaast gaat de gemeente Wijchen uit van dubbelgebruik in de 

parkeerberekening indien mogelijk. Dat betekent dat de parkeerplaatsen voor zowel woningen (voornamelijk avonden) en 

winkelbezoekers (overdag) gebruikt worden.  

 

Aanbieder heeft een parkeeronderzoek voor het centrum van Wijchen laten uitvoeren. De parkeerdruk en parkeerduur is hierin 

weergegeven. Dit rapport zal verstrekt worden bij de Gunningsleidraad. 

 

Het is de ambitie van Aanbieder dat parkeren zoveel mogelijk uit zicht gebeurt. Parkeren voor bezoekers dient gratis te blijven. 

Tevens dient er voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd te worden voor fietsers en scooters die het winkelgebied en het 

gebied TKWM bezoeken. Over de definitieve parkeeraantallen wordt later in de Procedure dialoog gevoerd. 

 

                                                                            
1 Het beeldkwaliteitsplan oostflank en beeldkwaliteitsplan centrum zijn beiden vigerend.  Daarnaast is ook het document ‘Ambitie ruimtelijke kwaliteit Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ leidend. 
Bij eventuele tegenstrijdigheden geldt de volgende volgordelijkheid: 
- Ambitie ruimtelijke kwaliteit Tussen Kasteel en Wijchens Meer 
- Beeldkwaliteitsplan Centrum. 
- Beeldkwaliteitsplan Oostflank. 
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Bevoorrading van winkels dient gegarandeerd te blijven met laden-en-lossen plekken in de nabijheid van de betreffende locatie. 

Laden en lossen is in het centrum binnen de gestelde venstertijden toegestaan (maandag t/m zaterdag van 07.00-12.00 uur). 

Buiten de venstertijden en voor de grotere voertuigen zijn er voor de centrumbevoorrading twee locaties aangewezen waar laden 

en lossen altijd mogelijk is: op de Dorsvlegel en op het Europaplein. Veiligheid en doorstroming van verkeer is hierbij een 

aandachtspunt.  

 

 

 

Bereikbaarheid  

Het gebied dient toegankelijk voor, ingericht op en goed bereikbaar te zijn voor iedereen, waaronder ook mindervaliden. Het 

gebied moet voldoen aan het VN Verdrag Handicap. Inclusie is een vanzelfsprekendheid in dit gebied, dat betekent dat alle 

voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen en dat iedereen hier zelfstandig gebruik van kan maken. 

 

Openbare ruimte 

Gegadigde neemt de inrichting van de ontwikkellocaties mee in de ontwikkeling. In het centrum wordt onderhoudsniveau B 

(Conform CROW) gehanteerd. Dit houdt in dat het kwaliteitsniveau normaal is: netjes, functioneel, veilig en voldoende 

gebruiksgemak. Daarnaast is de wens uitgesproken om de openbare ruimte te laten voldoen aan kwaliteitsniveau A+: netjes, 

visitekaartje, perfecte uitstraling, veilig en veel gebruiksgemak. Het ‘IBOR 2018 t/m 2022’ zal verstrekt worden bij de 

Gunningsleidraad. 

 

Ten aanzien van openbare verlichting dient minimaal LED te worden toegepast of alternatieven welke nog duurzamer zijn.  

 

Aan de zuidkant van het centrum dient een hondenuitlaatplaats toegevoegd te worden die geïntegreerd dient te worden in de 

planvorming. Hiervoor geldt het actuele hondenuitlaatbeleid2. In de Gunningsleidraad volgt nadere informatie. 

 

Groenbeleving kan worden versterkt indien een wandelroute langs het Wijchens Meer en richting het centrum en kasteel worden 

gerealiseerd.  Het realiseren van verblijfsmogelijkheden langs het Wijchens Meer kan dit versterken. 

 

 

                                                                            

2 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wijchen/CVDR411224/CVDR411224_1.html   

Afbeelding 9  Laad- en losplekken centrum Wijchen 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wijchen/CVDR411224/CVDR411224_1.html
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Water en hemelwaterafvoer 

Hemelwater wordt afgekoppeld  in het plangebied en  afgevoerd naar het oppervlaktewater. De ambitie is  om het hemelwater zo 

veel mogelijk op eigen perceel te gebruiken en vast te houden. Overig deel wordt (gedoseerd) afgevoerd naar oppervlaktewater. 

 

Voor de inrichting van de noordelijke Meeroever dient u rekening te houden met eventuele geluidseffecten van de voorgestelde 

plannen. Geluidsoverlast dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Dit is mogelijk onderwerp van één van de Dialooggesprekken. 

Tevens dient Gegadigde op de hoogte te zijn de volgende uitgangspunten:   

 In het Wijchens Meer mag niet worden gezwommen; 

 Op het Wijchens Meer zijn geluidproducerende vaartuigen niet toegestaan. 

 

Duurzaamheid  

Aanbieder heeft voor TKWM stevige ambities ten aanzien van duurzame gebiedsontwikkeling.  Aanbieder heeft  een quickscan uit 

laten voeren naar de mogelijkheden van duurzame warmte om zo te komen tot één van de eerste (aard)gasloze gebieden in 

Nederland. In de quickscan is onderzocht welke vormen van duurzame warmtevoorziening het meest kansrijk zijn om de 

vervanger van aardgas als brandstof te zijn. Eén scenario lijkt hierin veelbelovend: 

 Warmtepomp scenario met warmte koudeopslag en warmte uit Vormerse Plas (collectief systeem). 

De ‘Quickscan aardgasloos centrum Wijchen’ zal worden verstrekt bij de Gunningsleidraad. 

 

Alle (nieuwe) ontwikkelingen in het gebied moeten (gezamenlijk) minimaal energieneutraal zijn. Dit betekent een EPC van 0 

volgens de NEN 7120 waarbij de definitie3 wordt aangehouden conform Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hierbij gaat 

energiebesparing vóór duurzame opwekking. Daarom stellen wij dat er minimaal 25% wordt bespaard op het totale 

elektriciteitsverbruik ten behoeve van warmwaterverbruik, verlichting, etc. ten opzichte van een referentie huishouden. Hierbij 

wordt als referentiehuishouden het verbruik aangehouden conform: 

https://www.energievergelijken.nl/nl/energieverbruik/elektriciteitsverbruik 

Het uitgangspunt daarbij is dat 30% van het totaalverbruik gebouw-gebonden elektriciteitsverbruik betreft. Voorbeeld: Voor een 

huishouden van vier personen dient 25% bespaard te worden op 30% van 4.400kWh (0,25 x 0,30 x 4.400 = 330 kWh).  

 

Dit heeft een direct causaal verband met CO2, waarbij Aanbieder stelt dat het gebied in de exploitatie de helft minder CO2 uitstoot 

dan een traditionele referentie gebiedsontwikkeling. Als uitgangspunt wordt gesteld dat een persoon momenteel 1.800 ton CO2 

uitstoot per jaar voortkomend uit het energieverbruik in huis. Voor de gebiedsontwikkeling TKWM wordt dit gereduceerd naar 

maximaal 900 ton CO2  per persoon dat geproduceerd wordt voortkomend uit het gebruik van de woning.  

 

Maar de ambities omtrent een duurzame gebiedsontwikkeling gaan verder. Ook op het gebied van circulariteit neemt Aanbieder 

een duidelijk standpunt in.  Er zijn zichtbare circulaire voorbeelden toegepast binnen de gebiedsontwikkeling waarin hergebruikte 

materialen zijn gebruikt in de gebouwen en de omgeving.  Dit ter inspiratie en bewustwording omtrent onze verantwoordelijkheid 

op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.  Om te voorzien naar onze toekomst toe heeft daarbij meer dan 50% van de 

nieuwe in te brengen materialisering bij de gebiedsontwikkeling TKWM een materiaalpaspoort. 

 

Ook vraagt Aanbieder bij de inrichting en het materiaalgebruik (waaronder beplanting) afstemming te vinden op 

klimaatverandering. De hittestress in de binnenstad dient verminderd te worden door minder bestrating toe te passen en meer 

groen en water in de openbare ruimte toe te passen. Ook groen op gevels en daken draagt bij aan het verminderen van hittestress. 

                                                                            

3 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/algemene-begrippen 

https://www.energievergelijken.nl/nl/energieverbruik/elektriciteitsverbruik
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/algemene-begrippen
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Bij de ontwikkeling van het plangebied worden in principe geen toxische materialen toegepast welke voorkomen op de 'Banned 

list of Chemical C2C CertifiedCM Product Standard 3.0' en 'De herziening van de lijst van voor de EU kritieke grondstoffen en de 

uitvoering van het grondstoffeninitiatief’. Bewust wordt afgeweken van een 100%  verbod, omdat in de praktijk blijkt dat er nog 

niet altijd passende alternatieven voorhanden zijn (PVC is een voorbeeld hiervan). Om die reden wordt gesteld dat er geen 

materialen mogen worden toegepast die op deze lijst voorkomen, tenzij aangetoond wordt dat een passend alternatief niet 

voorhanden is.  

 

Grondbod 

Het uitgangspunt is te streven naar een kostenneutrale gemeentelijke grondexploitatie. Om dit te behalen zal in deze Procedure 

worden gewerkt met een minimaal grondbod. In de Gunningsleidraad wordt dit nader omschreven. 

 

Bestemmingsplan 

Voor het gebied Tussen Kasteel en Wijchens Meer wordt parallel aan de tenderprocedure een bestemmingsplanprocedure 

doorlopen.  Dit zal een globaal bestemmingsplan zijn met uitwerkingsbevoegdheid. Op basis van een Voorlopig Ontwerp (VO) 

Bouwplan kan te zijner tijd een uitwerkingsplan worden opgesteld. 

 

Ecologie c.q. flora & fauna 

In het gebied zijn specifieke bomen aangemerkt die behouden dienen te worden. Door het behoud van de bomen wordt de 

groene verbinding tussen de Kasteeltuin en de bomenrijen langs de Kasteellaan gehandhaafd.  

 

 

Afbeelding 10 Te behouden bomen binnen plangebied 

 

Aanbieder heeft een quickscan Flora en Fauna uit laten voeren. Dit rapport zal worden verstrekt bij de Gunningsleidraad. Op basis 

van de quickscan dient bij sloop en/of renovatie van de bebouwing binnen het plangebied dan wel kap van vleermuisgeschikte 

holtebomen middels aanvullend veldonderzoek duidelijkheid te worden verkregen over de aanwezigheid van verblijfplaatsen van 

vleermuizen. Uit eerder onderzoek is reeds gebleken dat het voormalige gemeentekantoorpand geen verblijfplaatsen voor 

vleermuizen bevat, waardoor nader onderzoek niet meer noodzakelijk is indien enkel dit pand gesloopt of gerenoveerd wordt. 

Voor de bever geldt daarnaast dat bij verwijdering van grote delen groen op de oever en/of realisatie van recreatieve activiteiten 

op het Wijchens Meer tevens sprake kan zijn van het verloren gaan van essentieel foerageergebied. Indien de plannen concreter 

zijn uitgewerkt, dient nader bepaald te worden of er ook daadwerkelijk sprake is van het verloren gaan van essentieel 

foerageergebied bij de ingreep en of maatregelen om negatieve effecten te voorkomen noodzakelijk zijn. 



 

 

tender Tussen Kasteel en Wijchens Meer 

 

Pagina 20 van 46 

 

Cultuurhistorie 

In de Beleidsnota cultuurhistorie ‘Samen in bescheidenheid’ (bijlage 6) zijn de uitgangspunten voor cultuurhistorie opgenomen. 

Monumentale panden en het beschermd dorpsgezicht dienen behouden te worden.  

 

Specifiek voor het plangebied geldt dat het ‘Vredesmonument’ aan de Meerdreef en het kunstwerk ‘Emilia’ en ‘Gedenksteen 

Indiëgangers’ aan de Kasteellaan behouden moeten worden dan wel een andere plek dienen te krijgen. Dit gebeurt in nader 

overleg. 

 

De oude waterloop van de Kleine Elst markeert de historie van Wijchen. Op oud kaartmateriaal is te zien dat de Kleine Elst  langs 

het kasteel Wijchen voert. Aanbieder wil Gegadigde inspireren om de herinnering aan deze voor Wijchen belangrijke waterloop, 

levend te houden.  

 

 

Afbeelding 11 Historische ligging Kleine Elst 

 

Archeologie 

Het centrum van Wijchen is een gebied met hoge archeologische verwachtingswaarden. Aanbieder zal zelf archeologisch 

onderzoek uit laten voeren in het plangebied. Daarom dient rekening gehouden te worden met het beschikbaar houden van  te 

ontwikkelen gebieden voor archeologisch veldonderzoek. De onderzoeksperiode in het veld duurt maximaal 60 werkbare 

werkdagen en wordt uitgevoerd direct voorafgaand aan het bouwrijp maken van het betreffende gebied. 
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Omliggende relevante ontwikkelingen 

In de nabijheid van het plangebied zijn een aantal ontwikkelingen gaande. Deze ontwikkelingen zijn in drie categorieën in te delen, 

welke zijn weergegeven in afbeelding 12. 

 

Categorie 1 Ontwikkelingen in realisatiefase 

 No. 5 – Meesterplaats fase 1 en 2: De Meesterplaats grenst aan het plangebied en is een particulier initiatief waarbij 16 

dure appartementen worden gerealiseerd. Alle appartementen zijn inmiddels onder optie en worden in 2019 

opgeleverd.  

 No. 12 - Huurlingsedam fase 2: De uitbreidingswijk Huurlingsedam ligt ten Zuidoosten van het centrum van Wijchen. 

Deze wijk wordt momenteel uitgebreid met 231 woningen waarvan 86 sociale koop of huur. De realisatiefase wordt in 

2019 afgerond.  

 No. 13 – Tuin van Woezik fase 2 veld A: Het project ‘De tuin van Woezik’ betreft de laatste fase van een ontwikkeling 

ten Noordoosten van het centrum. Ook dit project is in 2019 gereed en omvat 27 0-op-de-meter woningen (sociale huur, 

middeldure huur, vrije sector koop). 

 

Categorie 2 Ontwikkelingen in voorbereidingsfase 

 No. 30 - Hofsedam: De locatie Hofsedam betreft 7 woon-werkkavels die uitgegeven worden door de gemeente Wijchen. 

 

Categorie 3 Ontwikkelingen in de initiatieffase 

 No. 20 – Hart van Zuid (Zuiderpoort en omgeving): Rond het winkelcentrum Zuiderpoort is door een aantal betrokken 

partijen initiatief genomen tot een opwaardering van het voorzieningencentrum en de omliggende buurten. Na een 

verkenningsfase en een behoefteonderzoek onder de bewoners van Wijchen Zuid wordt nu gewerkt aan een Routekaart 

(wijkontwikkelingsplan) inclusief een gebiedsvisie. Deze wordt naar verwachting in het voorjaar van 2019 aan de raad 

voorgelegd. Daarna kunnen concrete plannen worden uitgewerkt.  

 No. 39 – Kraanvogelstraat: Het gebied Kraanvogel is een oud bedrijventerrein. Een deel van de bedrijven staat leeg. De 

gemeente is voornemens om een gebiedsvisie voor deze locatie op te stellen. Hoogstwaarschijnlijk zal er in de visie naast 

bedrijven ook plaats zijn voor woningen. De omvang en/of typologie van bedrijven en woningen is nog niet bekend. 
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Afbeelding 12 Omliggende ontwikkeling gemeente Wijchen 
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3. De Tenderprocedure  

3.1 Tendermanagement 

De opdrachtgever van deze Procedure is Aanbieder. De Procedure wordt door abcnova Utrecht B.V. georganiseerd en begeleid. 

Juridische ondersteuning wordt verzorgd door abcnova Vastgoedjuristen. Het ambitie- en duurzaamheidsaspect in de Procedure 

wordt begeleid door Alba Concepts BV. 

 

Alle communicatie omtrent deze Tender verloopt via Negometrix. Voor vragen ten behoeve van de Nota(s) van Inlichtingen 

verwijzen wij u naar de Vraag- en Antwoordmodule. Voor overige vragen verwijzen we u naar de Berichtenmodule van 

Negometrix. 

 

Voor vragen over de werking van het platform Negometrix kunt u contact opnemen met de Negometrix servicedesk. 

Telefonisch: +31(0)852084666 

Per e-mail: servicedesk@negometrix.com 

 

Mocht onverhoopt toch direct contact nodig worden geacht dan kan mevrouw D. van der Zalm – van Loon, namens Aanbieder, 

telefonisch en per e-mail worden benaderd.  

Telefonisch: 06-83141255 

Per e-mail: d.vanloon@abcnova.nl  

3.2 Digitale Procedure 

Onderhavige Procedure zal in digitale vorm plaatsvinden door middel van een online platform. De digitale vorm van aanmelden 

en inschrijven houdt in dat alle communicatie, de gehele Procedure, de Aanmeldingen en de Inschrijvingen via Negometrix zullen 

geschieden. Dit geldt zowel voor Aanbieder als voor Gegadigden c.q. Deelnemers c.q. Inschrijvers. Een digitale procedure via 

Negometrix houdt het volgende in: 

 Het beantwoorden van alle vragen in de vragenlijst(en). 

 Het downloaden, uploaden en koppelen van alle Documenten en gevraagde Stukken. 

 Het aanleveren van vragen voor de Nota(s) van Inlichtingen en de verspreiding van de Nota(s) van Inlichtingen door 

Aanbieder. 

 Alle communicatie verloopt middels ‘Mijn berichten’. 

 De digitale Aanmelding en later de Stukken voor andere indieningsmomenten dienen voor de betreffende deadline 

ingediend te worden. 

 

Een uitgebreide instructie kan gevonden worden onder het kopje ‘instructies’ in het Negometrix account. De Gegadigde c.q. 

Deelnemer c.q. Inschrijver is verantwoordelijk voor de controle op het goede en tijdige uploaden van elektronische bijlagen via 

het eigen Negometrix account. Aanbieder behoudt zich het recht voor om niet tijdig ontvangen elektronische Stukken, vragen,  

antwoorden, berichten e.d. niet in behandeling te nemen. 

 

 

 

mailto:servicedesk@negometrix.com
mailto:d.vanloon@abcnova.nl
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3.3 Partijen 

3.3.1 Algemeen 

Partijen kunnen voor zichzelf dan wel in een door hen samengesteld Consortium van partijen deelnemen. Aan een Consortium 

worden bijzondere eisen gesteld.  Tevens kan een Gegadigde een beroep doen op een derde. 

3.3.2 Consortium 

Een Consortium geldt als één Gegadigde c.q. Deelnemer c.q. Inschrijver.  

 

Van een Consortium verwacht Aanbieder dat dit slagvaardig werkt. Indien partijen besluiten in een Consortium deel te nemen, 

dienen zij ten genoegen van Aanbieder aan te tonen dat het Consortium slagvaardig kan werken. Indien een Consortium 

deelneemt, dienen de gevraagde gegevens dan ten aanzien van alle ondernemers te worden aangeleverd, tenzij uitdrukkelijk 

anders is aangegeven.  

 

Elke partij in het Consortium is verplicht de desbetreffende, door hem aangeboden werkzaamheden zelf uit te voeren of onder 

zijn verantwoordelijkheid te doen uitvoeren. 

 

Het Consortium geldt als één Gegadigde. Na het indienen van de Aanmelding kan het Consortium enkel van partij(en) wisselen 

indien Aanbieder hiertoe toestemming heeft gegeven. Aanbieder kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden. Consortium 

is bevoegd partijen toe te voegen, mits het Consortium blijft voldoen aan de eisen en criteria.  

 

Het Consortium dient aan te geven wie welke activiteiten uitvoert en wie als penvoerder optreedt. Ieder lid van het Consortium 

dient de Aanmelding respectievelijk de Inschrijving te ondertekenen, waarbij alle tot het Consortium behorende ondernemingen 

hoofdelijke en gezamenlijke aansprakelijkheid aanvaarden voor de verplichtingen uit de Procedure respectievelijk de 

Overeenkomst. 

 

Het is Gegadigde c.q. één der ondernemers binnen het Consortium niet toegestaan over en weer binnen het Consortium een 

zodanige exclusiviteit te bedingen dat bedoelde ondernemers niet als derde c.q. onderaannemer van andere Gegadigden c.q. 

Deelnemers c.q. Inschrijvers mogen optreden voor het geval bedoeld Consortium niet wordt uitgenodigd voor een opvolgende 

fase dan wel niet aan bedoeld Consortium wordt gegund.  
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3.3.3 Beroep op derde(n) 

Een Gegadigde, waaronder tevens wordt verstaan een Consortium, kan een beroep doen op de middelen, kennis of ervaring van 

een of meerdere derden om aan de geschiktheidseisen te voldoen, wanneer hij zelf niet over deze middelen beschikt. Gegadigde 

c.q. Deelnemer c.q. Inschrijver dient in zijn Aanmelding respectievelijk Inschrijving aan te geven welk gedeelte van het Werk hij 

voornemens is in onderaanneming te geven en welke derden/onderaannemers dit betreft. Gunning kan uitsluitend plaatsvinden 

aan onderaannemers op wie de uitsluitingen als bedoeld in de Deelnameverklaring niet van toepassing zijn. Op eerste verzoek 

van Aanbieder legt Gegadigde aan Aanbieder over: 

1) Een Deelnameverklaring van derden/onderaannemer(s) waarbij derde/onderaannemer verklaart dat 

uitsluitingsgronden  niet op hem van toepassing zijn;  

2) Een verklaring van Gegadigde waaruit blijkt dat de middelen, kennis of ervaring van de derde(n)/onderaannemer 

daadwerkelijk worden ingezet bij uitvoering van het Werk, alsmede een bewijs dat de derde(n)/onderaannemer 

voldoet aan de geschiktheidseisen waarvoor een beroep op hem wordt gedaan. 

Het staat Gegadigde vrij derden/onderaannemers te benaderen die in een eerdere fase van de Procedure - als zijnde een 

Gegadigde dan wel als partij bij c.q. ondernemer in een Consortium dan wel als een derde/onderaannemer - niet zijn toegelaten 

tot een opvolgende fase. Alsdan geldt het bepaalde in deze paragraaf.  

3.3.4 Lokale partijen 

Aanbieder wil de samenwerking met lokale partijen bij uitvoering van activiteiten voor het Werk stimuleren. In Selectiefase 2 

organiseert Aanbieder een speeddatesessie, waarin lokale ondernemers zich zullen presenteren aan Deelnemers. 

3.3.5 Klankbordgroep 

Voor het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer heeft de gemeenteraad bepaald dat trede 3 (raadplegen) van de 

participatieladder wordt toegepast. Hiervoor is onder andere een klankbordgroep ingesteld. De door de gemeente ingestelde 

klankbordgroep is samengesteld uit belanghebbenden en belangstellenden die hoofdzakelijk woonachtig en/of werkzaam zijn in 

het plangebied. De klankbordgroep bestaat uit ca. 14 personen. De klankbordgroep heeft nadrukkelijk geen rol in de beoordeling, 

maar geeft (niet-bindende) adviezen in de Procedure, met name in de Dialoogfase. Na Gunning dient de klankbordgroep een rol 

te krijgen bij omgevingsmanagement en participatie. 

3.4 Fasering Procedure  

De Procedure kent vijf (5) fasen c.q. onderdelen, te weten: 

1. Aanmeldings- en selectiefase (naar 5 partijen); 

2. Nadere selectiefase (van 5 naar 3 partijen); 

3. Dialoogfase (3 partijen); 

4. Inschrijvingsfase (van 3 naar 1 partij); 

5. Overeenkomstfase (1 partij). 

 

Het doel van de eerste fase is het selecteren van maximaal vijf (5) Gegadigden waarvan Aanbieder vindt dat deze het meest 

geschikt zijn.  In hoofdstuk 5 wordt deze fase nader uitgewerkt. Hoofdstuk 6 geeft een doorkijk naar de volgende fasen in het 

proces. 
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3.5 Planning op hoofdlijnen 

Voor het bepalen van de verwachte doorlooptijden van de Procedure geldt onderstaande planning. Indien mocht blijken dat, om 

welke reden dan ook, de data niet gehaald worden, dan behoudt Aanbieder zich het recht voor de planning aan te passen. Partijen, 

waarvoor dat van belang is, worden hiervan op de hoogte gebracht, onder vermelding van nieuwe (streef)data.  

 

Aanmeldingsfase  

Bekendmaking Negometrix 10 december 2018 

Uiterlijke datum voor stellen van schriftelijke vragen 20 december 2018 (voor 12.00 uur) 

Publicatie van Nota van inlichtingen 10 januari 2019 

Deadline indiening aanmelding 28 januari 2019 (voor 12.00 uur) 

Besluitvorming beoordelingscommissie (incl. collegebesluit) 26 februari 2019 

Verzenden uitslag selectiefase 1 27 februari 2019 

Termijn bezwaartermijn Tot 7 maart 2019 

Nadere selectiefase 2  

Start Nadere selectiefase 2 Maart/april 2019 

Deadline indienen Stukken  April/mei 2019 

Besluitvorming beoordelingscommissie (incl. collegebesluit) Mei/juni 2019 

Dialoogfase & Inschrijvingsfase  

Start dialoogfase Juni 2019 

Inschrijving September 2019 

Voorlopige gunningsbeslissing Oktober 2019 

Overeenkomstfase  

Start Bibobtoetsing Oktober 2019 

Overeenkomst November 2019 

 

Bovenstaande planning is overigens indicatief; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.  
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4. Beoordeling gedurende de Procedure 

4.1 Algemeen 

In de verschillende fasen van de Procedure komen Stukken tot stand die de grondslag vormen van de kwalitatieve selectie van 

Gegadigden c.q. Deelnemers c.q. Inschrijvers. Deze Stukken worden beoordeeld door een Beoordelingscommissie. Het 

beoordelingsresultaat weegt tevens mee bij de opvolgende beoordelingsmomenten en de uiteindelijke uitslag van de Procedure. 

4.2 Beoordelingscommissie selectiefase 

Aanbieder heeft een Beoordelingscommissie ingesteld die in de Procedure de ingediende Stukken van Aanmelder, respectievelijk 

Deelnemer, respectievelijk Inschrijver zal beoordelen met inachtneming van het gestelde in de betreffende Leidraden.     

 

De Beoordelingscommissie voor de selectiefase is als volgt samengesteld: 

 Naam Discipline/ afdeling/ deskundigheid 

1. Marc Janssen Projectleider gemeente Wijchen 

2. Jan Wabeke Stedenbouwkundige 

3. Corian Hugenholtz Inhoudelijk expert 

4. Jurriën de Jong Inhoudelijk expert 

5.  Ingrid Bos Jurist 

 

De Beoordelingscommissie wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, Wouter Roemaat. Daarnaast wordt de 

Beoordelingscommissie bij gestaan door interne en externe adviseurs zonder stemrecht. 

 

De Beoordelingscommissie legt naar aanleiding van deze beoordeling een voorstel voor selectie voor aan het college van 

Burgemeester en Wethouders. Het college van B&W heeft het mandaat en de bevoegdheid de keuze te honoreren.  

4.3 Beoordelingsprocedure 

De Beoordelingscommissie beoordeelt de ingediende Stukken ten behoeve van kwalitatieve selectie los van andere ingediende 

Stukken die betrekking hebben op geschiktheidseisen en, in een later stadium, de prijs. 

 

Leden van de Beoordelingscommissie beoordelen de Stukken eerst individueel. Zij stellen vast in hoeverre zij overtuigd zijn 

geraakt van de toegevoegde waarde die Gegadigde c.q. Deelnemer c.q. Inschrijver biedt in het kader van de Projectdoelstellingen. 

De toegevoegde waarde wordt uitgedrukt binnen een bandbreedte van: 

• Kwaliteit die op basis van het Programma van Eisen zonder meer verwacht kan worden van marktpartijen (geen 

toegevoegde waarde) tot; 

• Exceptionele kwaliteit die in een evenwichtige samenhang alle verwachtingen ten aanzien van de Projectdoelstellingen 

overtreft (maximale toegevoegde waarde). 

 

De individuele beoordelingen worden in een consensusvergadering ingebracht en leiden tot een gezamenlijke eindbeoordeling  

van de Beoordelingscommissie. Deze is opgebouwd uit een waardeoordeel die de positie van Gegadigde c.q. Deelnemer c.q. 

Inschrijver in de rangorde van de uitslag bepaalt. 
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4.4 Communiceren van de beoordeling 

Aanbieder maakt de uitslag van beoordelingen kenbaar door de betreffende partij te informeren over het wel of niet geselecteerd 

zijn voor de opvolgende fase, in combinatie met een kwalitatieve onderbouwing gebaseerd op de bevindingen van de 

Beoordelingscommissie. Rangorde in de beoordeling en de onderlinge verschillen in waardering worden niet gedeeld met de 

Gegadigden c.q. Deelnemers c.q. Inschrijvers, onder meer omdat deze ook een rol spelen bij de beoordeling van de Inschrijving. 

4.5 Bibob-toets 

Aanbieder zal op de gegunde partij een Integriteitscreening (op basis van de Wet Bibob betreffende de betrokken natuurlijke en 

rechts-personen) laten uitvoeren. Mocht uit deze toets alsnog blijken dat de Koper niet integer is, dan zal Aanbieder de 

Overeenkomst niet aangaan c.q. ontbinden. In dat geval kan Aanbieder met de opvolgende Inschrijver fase 5, Overeenkomstfase, 

doorlopen. Conform het beleid van de Gemeente vindt bij vergunningsverlening een (aanvullende) toetsing op basis van de Wet 

Bibob (onder andere betreffende de financiering) plaats. 
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5. Fase 1: Aanmelding en eerste selectie 

5.1 Procedureel 

De volgende activiteiten maken onderdeel uit van deze fase: 

 Een schriftelijke vragenronde; 

 Nota van inlichtingen; 

 Indienden aanmelding. 

 

De in deze fase ingediende Stukken blijven ook na Fase 1 een grondslag vormen voor de beoordeling. 

5.2 Stellen van vragen 

Vanaf de datum van bekendmaking tot 20 december 2018 voor 12.00 uur worden Gegadigden in de gelegenheid gesteld vragen 

te stellen en inlichtingen te verkrijgen. Hiervoor dienen gegadigden gebruik te maken van Negometrix (Vraag- en 

Antwoordmodule). Vragen die per e-mail worden gesteld worden niet in behandeling genomen. Van de beantwoording  van 

vragen en overige verstrekte inlichtingen zal Aanbieder een Nota van Inlichtingen opmaken die vervolgens via Negometrix 

beschikbaar wordt gesteld. 

5.3 Uitnodiging tot aanmelding 

Aanbieder nodigt Gegadigden uit zich voor de Procedure aan te melden door middel van ondertekening en toezending van de 

Aanmelding aan Aanbieder.   

 

De Aanmelding moet worden ingediend via Negometrix. Gegadigden dienen uiterlijk 28 januari 2019 voor 12.00 uur hun 

Aanmelding in. Ingediende Stukken worden beoordeeld door de Beoordelingscommissie. Aan de hand van vooraf (intern) 

vastgestelde beoordelingscriteria worden maximaal vijf (5) Gegadigden geselecteerd waarvan Aanbieder vindt dat deze het meest 

passend/ geschikt zijn. Na besluitvorming in college, omstreeks 26 februari 2019, worden de Gegadigden voor de volgende fase 

bekend gemaakt. 

5.4  Inhoud aanmelding 

Een Aanmelding bestaat uit: 

a. Formulier Deelnameverklaring (hierna omschreven onder 5.5); 

b. Referenties (hierna omschreven onder 5.6.2): 

1. Gebiedstransformatie 

2. Centrumgebied 

3. Duurzaamheid 

4. Omgevingsmanagement 

c. Selectiedocument (hierna omschreven onder 5.7): 

1.  Ontwikkelingsvisie 

2. Samenwerkingsvisie consortium 

3. Visie op participatie stakeholders en omwonenden 
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5.5 Deelnameverklaring 

De Deelnameverklaring omvat de eigenhandig geplaatste handtekening van degenen die bevoegd zijn de Gegadigde die een 

Aanmelding indient te vertegenwoordigen. Diegene die de Deelnameverklaring heeft ondertekend, staat er jegens Aanbieder 

voor in dat hij (samen met de eventuele medeondertekenaars) bevoegd is de Gegadigde te vertegenwoordigen.  

Tezamen met de Deelnameverklaring dienen de navolgende Stukken te worden ingediend: 

1 indien de Deelnameverklaring wordt ondertekend namens een reeds opgerichte Nederlandse rechtspersoon of 

maatschap of vennootschap: 

 een actueel uittreksel uit het handelsregister, waaruit blijkt dat de ondertekenaar(s) vertegenwoordigingsbevoegd 

is/zijn op het moment van ondertekening van de Deelnameverklaring;  

2 indien de Deelnameverklaring wordt ondertekend namens een buitenlandse rechtspersoon, een Legal opinion met een     

datering van maximaal zeven (7) dagen voor ondertekening van de Deelnameverklaring, van een advocaat of notaris van 

het land van herkomst van de rechtspersoon, waaruit blijkt: 

 dat degene(n) die de Deelnameverklaring heeft/hebben ondertekend op het tijdstip van de ondertekening 

vertegenwoordigingsbevoegd was/waren; 

 dat de rechtspersoon namens wie de Deelnameverklaring werd ondertekend, geldig is opgericht en bestaat volgens 

het recht van het betreffende land; 

3 In geval van Consortium dienen alle consortiumleden de verklaring te ondertekenen. 

5.6 Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen 

In de Procedure worden door Aanbieder met betrekking tot de Aanmelding geschiktheidseisen gehanteerd. Dit houdt in dat een 

Gegadigde die niet volledig voldoet aan de geschiktheidseisen kan worden uitgesloten van verdere deelname aan de Procedure. 

De navolgende geschiktheidseisen zijn van toepassing: 

5.6.1 Uitsluitingsgronden 

Gegadigde/Deelnemer/Inschrijver wordt niet uitgesloten in de navolgende gevallen:  

1) Heeft geen onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak voor een veroordeling ter zake van:  

a. deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 

98/733/JBZ van de Raad, (PbEG 1998, L 351);  

b. omkoping in de zin van artikel 3 van het besluit van de Raad van 26 mei 1997 (PbEG 1997, L 195) respectievelijk 

artikel 3, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad (PbEG 1998, L 358);  

c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de 

Gemeenschap (PbEG 1995, C 316);  

d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming 

van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166) zoals gewijzigd bij 

richtlijn nr. 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 2001, 344).  

2) Verkeert niet in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn niet gestaakt, jegens hem geldt geen 

surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord, en verkeert niet in een andere vergelijkbare toestand ingevolge 

een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving;  

3) Heeft geen onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak voor een veroordeling op grond van de op hem van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving wegens overtreding van een voor hem relevante beroepsgedragsregel;  

4) Heeft in de uitoefening van zijn beroep geen ernstige fout begaan die door de Gemeente Wijchen aannemelijk kan 

worden gemaakt;  
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5) Heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot 

betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen;  

6) Heeft zich niet in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen die door 

een Aanbieder van hem waren verlangd of hij heeft die inlichtingen niet verstrekt.  

7) Is ingeschreven in het Handelsregister. 

 

Met ondertekening van de Deelnameverklaring verklaart Gegadigde dat hij voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden. Bij 

een Consortium dienen alle consortiumleden de verklaring te ondertekenen. 

 

Aanbieder behoudt zich het recht voor om van de vijf geselecteerde gegadigden bewijsstukken op te vragen. Deze bewijsstukken 

zijn: 

1 Geldige Gedragsverklaring Aanbesteden, niet ouder dan twee jaar; 

2 Verklaring Belastingdienst, niet ouder dan 6 maanden. 

5.6.2 Bekwaamheid 

De Gegadigde moet zijn bekwaamheid aantonen door het aanleveren van referenties, minimaal één referentie per competentie,  

waaruit blijkt dat Gegadigde zelf voldoet aan de navolgende competenties. Voor alle referenties bij de competenties geldt: 

 zij moeten betrekking hebben op een opstalontwikkeling met eindverantwoordelijkheid;  

 het referentieproject moet na december 2011 zijn opgeleverd, of de uitvoering moet na december 2011 zijn gestart en 

voor tenminste 75% van de opdrachtsom zijn gerealiseerd; 

 er dient een door de opdrachtgever ondertekende tevredenheidsverklaring te worden overlegd.  

 

Indien uit een of meer door Gegadigde aangeboden referenties niet blijkt dat hij voldoet aan de competentie-eis, kan uitsluiting 

van de verdere Procedure volgen. 

 

Referenties en relevante informatie moeten worden ingediend door gebruikmaking van het formulier ‘Referenties’ dat via 

Negometrix beschikbaar wordt gesteld. Gegadigde geeft Aanbieder tevens toestemming om, indien gewenst, contact op te 

nemen met de opgegeven contactpersoon van de desbetreffende opdrachtgever (‘referent’) van Gegadigde. 

 

Een referentie mag voor meerdere competenties worden overgelegd, doch een maximaal aantal van 4 referenties (max. 1 A4 

dubbelzijdig per referentie) mag niet worden overschreden. Indien Gegadigde een Consortium is, dienen de samenwerkende 

partijen gezamenlijk te voldoen aan deze eis. (Als voorbeeld: een Consortium bestaat uit twee partijen. Er wordt aan de 

‘bekwaamheid’ voldaan als de ene partij met een referentie aantoont dat hij voldoet aan competentie 1, en de andere partij met 

referenties aantoont dat hij voldoet aan competentie 2). 

 

Competentie 1: gebiedstransformatie 

Ervaring met de ontwikkeling en realisatie van een gebiedsontwikkeling van minimaal 10.000 m2, met een gemixt programma 

van functies: woningen met minimaal 2 andere gebruiksfuncties (o.a. kantoren, winkelvoorzieningen, bedrijfsruimte, horeca, 

recreatie, openbare ruimte) 

 

Competentie 2: centrumgebied 

Ervaring met de ontwikkeling en realisatie van een gebiedsontwikkeling van minimaal 10.000 m2 in een bestaand centrum gebied 

(totaal inwonersaantal van de betreffende plaats minimaal 25.000).  
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Competentie 3: duurzaamheid 

Ervaring met ontwikkeling en realisatie van een gebiedsontwikkeling waarbij minimaal 30 woningen en minimaal één 

andersoortige functie samen gasloos, energieneutraal of NOM (Nul op de Meter) zijn gerealiseerd. 

 

Competentie 4: omgevingsmanagement 

Ervaring met stakeholdermanagement in een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling waarbij participatie en afstemming met 

omwonenden, belanghebbenden en stakeholders een integraal onderdeel waren van de opgave.  

5.7 Selectiecriteria 

Naast de geschiktheidseisen zal Aanbieder Gegadigden op basis van drie selectiecriteria rangschikken.  Daarom wordt gevraagd 

om bij Aanmelding de hieronder benoemde selectiedocumenten in te dienen. 

 

Per selectiecriterium wordt één visie gevraagd, onderbouwd met ervaringen uit de praktijk. Per selectiecriterium dient één 

selectiedocument ingeleverd te worden. Een Selectiedocument omvat maximaal twee pagina’s A4 (enkelzijdig) tekst. Dit maximaal 

aantal pagina’s is inclusief referenties, beelden, grafieken, tabellen, etc. en dient als pdf aangeleverd te worden. Er kunnen 

maximaal 3 selectiedocumenten ingeleverd worden.  

5.7.1 Visie 1: ontwikkelingsvisie 
 

Wat wij vinden… 

Met de ontwikkeling van het gebied TKWM beoogt Aanbieder een gebied te ontwikkelen dat omarmd wordt door de Wijchenaar, 

een versterking is van het centrum en invulling geeft aan de (duurzaamheids)ambities. Uw standpunt hierin en uw visie hierop 

bepalen het slagen van deze ontwikkeling. Wij zien een visie niet enkel als een startpunt, maar als de rode draad waarlangs 

geacteerd wordt tot en met oplevering en nazorg. 
 

Waarop wij daarom graag van u ontvangen…. 

Uw visie op de ontwikkeling van het gebied TKWM in relatie tot de door Aanbieder gestelde ambities. 
 

Onderwerpen die hierin ten minste aan bod dienen te komen… 

 Toelichting op de gevraagde visie en welke ambities daarmee worden bereikt; 

 Beoogde programmering van het gebied (in relatie tot de context en omgeving); 

 Uw reflectie op de gestelde duurzaamheidsambities en uw visie hierop met betrekking tot de ontwikkeling TKWM.  

5.7.2 Visie 2: samenwerking Consortium 

 
Wat wij vinden… 

Het succes van deze ontwikkeling valt of staat met een goede, langdurige en betrouwbare samenwerking. Dit vraagt om een 

doordachte wijze waarop de partijen binnen het Consortium  zich committeren aan elkaar en met elkaar acteren, alsmede hoe de 

samenwerking ingericht wordt tussen het Consortium en Aanbieder.  
 

Waarop wij daarom graag van u ontvangen…. 

Uw toelichting op de samenstelling van en samenwerking binnen een Consortium en de wijze waarop de samenwerking  

met de Aanbieder ingericht dient te worden.  
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Onderwerpen die hierin ten minste aan bod dienen te komen… 

 Samenstelling van het Consortium waardoor zoveel mogelijk toegevoegde waarde wordt bewerkstelligd in de 

samenwerking en de ambities; 

 Inrichting van het Consortium met de partijen welke deelnemen en welke expertise hiermee wordt toegevoegd; 

 Inrichting van het Consortium ten behoeve van een optimale samenwerking; 

 Visie op de rol en verantwoordelijkheden tussen Aanbieder en Consortium; 

 Voorwaarden voor het slagen van een optimale samenwerking en hoe u deze borgt; 

 Hoe u met de inrichting van uw Consortium een langdurige kwaliteit en herkenbare meerwaarde weet te realiseren.  

5.7.3 Visie  3: participatie stakeholders en omwonenden 
 

Wat wij vinden… 

Aanbieder is van mening dat het in een vroeg stadium en op een juiste wijze, blijvend, betrekken van toekomstige gebruikers, 

belanghebbenden (zoals omwonenden) en andere stakeholders essentieel is. Hiervoor acteert de Aanbieder ook conform de 

burgerparticipatieladder trede 3. Enerzijds om het proces en de voortgang goed te laten verlopen en anderzijds om altijd scherp 

te blijven voor wie Aanbieder uiteindelijk dit gebied ontwikkelt. 
 

Waarop wij daarom graag van u ontvangen…. 

Uw visie op bovenstaande en hoe de inrichting van uw Consortium eraan bijdraagt dat er synergie ontstaat tussen het Consortium 

en de diverse belanghebbenden. 
 

Onderwerpen die hierin ten minste aan bod dienen te komen… 

 Uw toelichting op het belang van en wijze van betrekken van omwonenden en ondernemers in het plangebied om te 

komen tot een optimaal eindresultaat voor deze opgave en haar doelstellingen; 

 Het betrekken van lokale partijen als opdrachtnemers / onderaannemers. Consortia mogen na selectie in fasen 2 en 3 

nog partijen toevoegen (niet wijzigen), mits zij blijven voldoen aan de gestelde eisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Wijze van Aanmelding 

 

U dient uw visies  (Visie 1, Visie 2 en Visie 3) toe te lichten in maximaal 

6 A4 (enkelzijdig) met een minimum van 1 A4 per visie.  

Dit maximum aantal pagina’s is inclusief visuele weergaven. 

Eventuele bijlagen vallen ook binnen dit maximum aantal pagina’s.  
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5.8 Vertrekpunt beoordeling 

Het vertrekpunt voor de beoordelingen is de mate waarin de ‘Beoordelingscommissie Aanbestedings- en selectiefase’ overtuigd 

raakt van de geschiktheid en kwaliteit van de Gegadigde.  

 

De Aanbieder heeft de nadrukkelijke wens om de expertise van marktpartijen een optimale rol te laten spelen in de uitkomst van 

de Procedure. Daar past het vooraf voorschrijven van de samenstelling van Gegadigden en invulling van de opgave niet bij. Om 

die reden is het aan Gegadigden om naar eigen inzicht voorstellen te doen voor invulling van de gedefinieerde opgave. Aanbieder 

geeft daartoe de projectdoelstellingen mee en schetst de onderwerpen die Aanbieder graag belicht ziet in de diverse Stukken van 

de Gegadigde c.q. Deelnemer c.q. Inschrijver.  

5.9 Overtuiging 

Aanbieder dient overtuigd te worden van de geschiktheid en kwaliteit van Gegadigde c.q. Deelnemer c.q. Inschrijver alsmede het 

door hem ingediende voorstel (visie/ plan(nen)). Desalniettemin is er wel een aantal aspecten dat aantoonbare invloed heeft op 

overtuigingskracht zoals Aanbieder die zal ervaren: 

• Effectiviteit m.b.t. de Projectdoelstellingen; 

• Relevantie voor het Project; 

• Aantoonbare ervaring; 

• Toepassing van bewezen kennis, technologie of processen. 

 

Een voorstel wint aan overtuigingskracht als er niet alleen toegelicht wordt wat het voorstel inhoudt, maar dat daaraan ook een 

steekhoudende onderbouwing is toegevoegd. Een goed voorstel maakt dus duidelijk wat Gegadigde aanbiedt en vooral waarom 

dat - volgens Gegadigde - in het licht van de Projectdoelstellingen toegevoegde waarde heeft. Met andere woorden: 

beargumenteren waarom het voorstel (bovenmatig) relevant is en (substantieel) bijdraagt aan het behalen van de 

Projectdoelstellingen. Het daarbij aanhalen van aantoonbare ervaring of bewezen kennis zet de argumentatie kracht bij. Voor het 

gehele voorstel geldt dat de inhoud redelijkerwijs toetsbaar moet zijn. 

5.10 Beoordeling selectiedocumenten 

Door Aanbieder zijn de navolgende beoordelingscriteria vastgesteld, waarop Aanbieder overeenkomstig hoofdstuk 4 

Selectiedocument 1, Selectiedocument 2 en Selectiedocument 3 gaat beoordelen aan de hand waarvan de 

Beoordelingscommissie Gegadigden rangschikt en een selectie maakt. 

 

Per selectiedocument wordt het volgende bepaald: 

 Relevantie voor deze opgave (planinhoudelijk en gerelateerd aan projectdoelstellingen); 

 Relevantie voor Aanbieder (proces); 

 Overtuigingskracht onderbouwing door onder meer het aanhalen van ‘best practices’ en referenties (projecten en  

 opdrachtgever). 
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Weging en beoordeling Waardering  Wegingsfactor Maximale totaal score 

(punten x weging) 

Visie 1: Ontwikkelingsvisie 0/2/6/10 4 40 punten 

Visie 2: samenwerking Consortium 0/2/6/10 3 30 punten 

Visie 3: participatie stakeholders en omwonenden 0/2/6/10 3 30 punten 

Totaal   100 punten 

 

Uw tekstuele toelichtingen worden beoordeeld op de volgende aspecten: 

 De mate waarin deze invulling geeft op de vraag en behoefte van Aanbieder; 

 De mate waarin deze project specifiek en SMART is; 

 De mate waarin deze aannemelijk en effectief is in relatie tot de projectambities en -doelstellingen. 

 

Het toekennen van punten is als volgt opgebouwd: 

 

Beoordeling: Punten 

Uitstekend: Maximale toegevoegde waarde: Exceptionele kwaliteit die in een evenwichtige samenhang alle 

verwachtingen ten aanzien van de projectdoelstelling overtreffen, verrassend en zeer onderscheidend, 

uitstekend onderbouwd 

10 

Goed: Ruime toegevoegde waarde: Biedt kwalitatieve meerwaarde ten aanzien van de projectdoelstellingen, 

onderscheidend, goed onderbouwd. 

6 

Voldoende: voldoet aan eis, enigszins/nauwelijks onderscheidend, matig onderbouwd. 2 

Matig: Beperkte toegevoegde waarde: Weinig kwalitatieve meerwaarde ten opzichte van wat van marktpartijen 

kan worden verwacht, nauwelijks onderscheidend, enigszins onderbouwd;  

0 

Onvoldoende: Geen toegevoegde waarde: kwaliteit die zonder meer verwacht kan worden van marktpartijen 

die voldoen aan de minimumeisen, geen onderscheidend vermogen, nauwelijks onderbouwd 

KO 

 

Volgorde van selectie: 

De vijf partijen met de hoogste score worden geselecteerd. Bij gelijke stand wordt de volgorde bepaald aan de hand van de 

hoogste score op selectiedocument 1. Indien dat geen doorslag geeft, vindt loting plaats. 

5.11 Ontvangstbewijs 

De Gegadigde die een Aanmelding indient, ontvangt een digitaal ontvangstbewijs met vermelding van datum en tijdstip van 

ontvangst daarvan. 

5.12 Onvolledige aanmelding 

Aanbieder beoordeelt de Aanmeldingen op basis van tijdige ontvangst en compleetheid. Ingeval Aanbieder constateert dat de 

Aanmelding of de verzochte bijlagen niet volledig is/zijn, dan stelt Aanbieder de betreffende Gegadigde hiervan per e-mail in 

kennis op het door de Gegadigde daartoe gebruikte emailadres. De betreffende Gegadigde kan, ter uitsluitende beoordeling van 

Aanbieder, vervolgens gedurende 48 uur na dagtekening van laatstbedoelde e-mail van Aanbieder in de gelegenheid gesteld 

worden alsnog de ontbrekende bescheiden digitaal in te leveren bij Aanbieder op het voormelde emailadres. Na dit tijdstip staat 

het een Gegadigde niet meer vrij ontbrekende bescheiden in te dienen. Aanbieder controleert de eventueel alsnog ingediende 

bescheiden. 
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5.13 Uitslag 

De Beoordelingscommissie deelt naar aanleiding van deze beoordeling de uitslag mede aan Aanbieder. Aanbieder informeert 

vervolgens de Gegadigden die wel, dan wel niet, als Deelnemer zijn geselecteerd. In fase 2 is ruimte voor maximaal vijf (5) 

Deelnemers. Keuze en afwijzing wordt medegedeeld onder verstrekking van een motivering. Deze motivering is van kwalitatieve 

aard. De motivering zal worden opgesteld door de Beoordelingscommissie. De inhoud is de uitsluitende bevoegdheid van de 

Beoordelingscommissie, zonder dat een Gegadigde recht heeft op een meer uitgebreide motivering. Gegadigde conformeert zich 

derhalve aan het oordeel van de Beoordelingscommissie. 

5.14 Bezwaar selectiebesluit 

Indien een Gegadigde tegen de uitslag van de beoordeling een beroep wenst aan te tekenen bij de civiele rechter, dient hij daartoe 

een dagvaarding voor een kort geding aan de Aanbieder te betekenen uiterlijk op de zevende dag na de dag van verzending van 

de brief waarin de negatieve selectiebeslissing is medegedeeld. 

 

Indien binnen deze termijn van zeven (7) kalenderdagen een kort geding dagvaarding niet correct is betekend, zal de Aanbieder 

naar verwachting overgaan tot definitieve selectie van de Gegadigden. Indien de afgewezen of ongeldig verklaarde Gegadigden 

niet, niet tijdig of niet correct binnen de bedoelde termijn een dagvaarding voor een civiel kort geding aan de Aanbieder hebben 

betekend, worden zij geacht uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van hun recht om de beslissing tot terzijdelegging van de 

Aanmelding door de rechter te laten toetsen en zijn zij niet-ontvankelijk in hun vorderingen indien zij alsnog een kort geding 

aanhangig maken. 

 

Zodra Aanbieder de geselecteerde Gegadigden in kennis stelt van het feit dat een kort geding aanhangig is gemaakt, dienen de 

geselecteerde Gegadigden in deze kort gedingprocedure te interveniëren, op straffe van verval van recht om nadien nog op te 

mogen komen tegen een eventueel gewijzigd voornemen tot selectie. 

 

Indien op de voorgeschreven wijze een kort geding aanhangig is gemaakt, zal de Aanbieder de uitkomst van dat kort geding 

afwachten alvorens hij tot verder vervolg van de procedure, als hiervoor omschreven, overgaat. De Aanbieder behoudt zich verder 

het recht voor een eventueel hoger beroep af te wachten alvorens hij tot vervolg van de Tenderprocedure overgaat. 
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6. Fase 2 tot en met 5 

6.1 Fase 2: Nadere selectiefase 

Vijf gegadigden, alsdan Deelnemers zullen deelnemen aan de nadere selectie.  

 

In deze fase ontvangen Deelnemers: 

1) Gunningsleidraad; 

2) Concept Koop- en realisatieovereenkomst. 

 

De volgende activiteiten maken onderdeel uit van deze fase: 

 Speeddate met lokale ondernemers; 

 Een of meer schriftelijke vragenronden; 

 Nota(s) van Inlichtingen; 

 Uitwerken en aanleveren Stukken. 

 

Aanbieder organiseert een moment waarop lokale ondernemers en Deelnemers zich aan elkaar zullen presenteren. Door middel 

van speeddates kunnen Deelnemers kennis maken met lokale partijen en de mogelijkheden tot samenwerken verkennen. 

 

Mede aan de hand van de in fase 1 gegeven antwoorden worden in fase 2 van de Deelnemers meer uitgewerkte visies verwacht 

op de volgende criteria:  

a. Visie op specifieke aansluiting van de ontwikkellocaties het kasteel en het Wijchens Meer; 

b. Uw toprisico’s en topkansen welke onze projectambities en projectdoelstellingen bedreigen danwel verrijken; 

c. Visie op de wijze waarop lokale expertise en ondernemers worden geïntegreerd in de samenwerking om te komen tot 

een beter eindresultaat. 

 

Aan het einde van deze fase worden de Deelnemers beoordeeld op basis van deze ingediende Stukken. De 

Beoordelingscommissie draagt zorg voor de beoordeling. Van de vijf (5) Deelnemers zullen maximaal drie (3) Deelnemers 

doorgaan naar de volgende fase: de Dialoogfase. Mochten er aan de start van de Nadere selectiefase minder dan vijf (5) 

Deelnemers zijn dan zal deze fase 2 toch worden doorlopen. Alleen deelnemers met een overeenkomstige visie (uitgedrukt in een 

minimale score van de helft van het aantal te behalen punten) komen voor fase 3 in aanmerking. 

 

Deze paragraaf zal door Aanbieder verder worden uitgewerkt gedurende de Procedure, mede op basis van het verloop van de 

Procedure en de input van Deelnemers. Nadere informatie wordt verstrekt in de Gunningsleidraad. 
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6.2 Fase 3: Dialoogfase 

Met de drie overgebleven Deelnemers zullen Dialooggesprekken worden gevoerd. Hierbij ligt de aandacht in ieder geval op het 

Ontwikkelings- en realisatieplan (ontwerp), Plan van Aanpak (het proces) en de prijs. Bij aanvang van deze fase ontvangen de 

resterende Deelnemers: 

1) Nadere beschrijving van de Dialoog. 

 

De volgende activiteiten maken deel uit van de dialoogfase: 

 Een schriftelijke vragenronde; 

 Nota(s) van Inlichtingen; 

 Aanleveren Dialoogdocumenten; 

 Dialoogsessie 1 (per Deelnemer); 

 Dialoogsessie 2 (per Deelnemer); 

 Opstellen en indienen Stukken. 

 

Voorafgaand aan de dialogen dienen Deelnemers Stukken aan te leveren, die onderwerp van de dialogen zijn. De (maximaal) drie 

overgebleven Deelnemers worden uitgenodigd om een Inschrijving te doen. 

 

Deze paragraaf zal door Aanbieder verder worden uitgewerkt gedurende de Procedure, mede op basis van het verloop van de 

Procedure en de input van Deelnemers. Nadere informatie wordt verstrekt in de Nadere beschrijving van de Dialoog. 

6.3 Fase 4: Inschrijvingsfase  

Het doel van deze fase is het op een optimale wijze indienen van een Inschrijving. Bij aanvang van deze fase ontvangen 

Deelnemers: 

1) Nadere beschrijving van de Inschrijving; 

2) Concept Overeenkomst, waarin de resultaten van de Dialooggesprekken door Aanbieder zijn opgenomen. 

 

De volgende activiteiten maken deel uit van dit deel van deze fase: 

 Schriftelijke vragenronde verduidelijking ten behoeve van de Inschrijving; 

 Nota(s) van Inlichtingen; 

 Indienen Inschrijving.  

 

Op basis van alle Documenten dienen Deelnemers hun Inschrijving in. Vooralsnog wordt als Inschrijving gedacht aan: 

1) Ontwerp: ontwikkelings- en realisatieplan; 

2) Plan van aanpak: procesomschrijving; 

3) Prijs. 

 

De Inschrijvingen worden beoordeeld door de door Aanbieder aangestelde Beoordelingscommissie. Aan de hand hiervan wordt 

de winnende Inschrijver geselecteerd waarvan Aanbieder van mening is dat deze het beste bij het Project past.  Hierdoor vindt de 

Voorlopige gunning plaats. 

 

Deze paragraaf zal door Aanbieder verder worden uitgewerkt gedurende de Procedure, mede op basis van het verloop van de 

Procedure en de input van Deelnemers. Nadere informatie wordt verstrekt in de (verfijnde) beschrijving van de Inschrijving en in 

de (concept) Overeenkomst. 
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6.4 Fase 5: Overeenkomstfase 

Nadat Inschrijvers zijn geïnformeerd over de Voorlopige gunning van de Procedure vult Aanbieder de ontbrekende gegevens in 

de Overeenkomst in, waarna Aanbieder de Overeenkomst ter controle aan gegunde partij voorlegt. Met de gegunde partij wordt 

zo nodig in overleg getreden over de definitieve inhoud, om voorstellen uit de dialoogronden correct te verwerken. De Bibob-

toets op de gegunde partij wordt gestart.  

 

Na akkoordbevinding gaan Partijen over tot ondertekening van de Overeenkomst. Ondertekening van de Overeenkomst en een 

verklaring daarvan van Aanbieder aan de andere Inschrijvers geldt als definitieve Gunning.  

 

Bij het aangaan van de Overeenkomst is de wederpartij verplicht een bankgarantie van 10% van de Koopsom (c.q. 

grondopbrengst) ten gunste van Aanbieder te stellen. 

 

Inschrijvers aan wie niet is gegund, blijven in ieder geval aan hun Inschrijving gebonden tot het moment dat de Overeenkomst is 

getekend. Dit betreft een zelfstandige verplichting van een Deelnemer ten opzichte van Aanbieder welke voortvloeit uit het enkele 

feit dat Deelnemer heeft deelgenomen aan de Procedure. Met ondertekening van de Overeenkomst door Koper en Verkoper is de 

Procedure geëindigd. 
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7. De Voorwaarden 

7.1 Algemeen 

1) Onderhavige Procedure heeft het karakter van een private aanbestedingsprocedure. Aanbieder is voor deze procedure 

géén Aanbieder in de zin van de Aanbestedingswet 2012 Stb. 2012 542, zoals laatstelijk gewijzigd bij Wet van 1 juli 2016 

of de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Aanbieder verklaart derhalve de Aanbestedingswet 2012 Stb. 2012 542, zoals 

laatstelijk gewijzigd bij Wet van 1 juli 2016 en overige aanbestedingsregels niet van toepassing op onderhavige private 

aanbesteding.  

 

2) Door Aanmelding verklaart Gegadigde c.q. Deelnemer c.q. Inschrijver zich akkoord met de Procedure en conformeert 

Gegadigde c.q. Deelnemer c.q. Inschrijver zich aan de in de Leidraden beschreven regels. 

 

4) Een rechtspersoon (daaronder tevens begrepen rechtspersonen behorende tot hetzelfde concern) mag slechts eenmaal 

als Gegadigde of Deelnemer of Inschrijver aanmelden voor respectievelijk deelnemen aan de Procedure, ongeacht of hij 

zich daarbij (eveneens) als enige Gegadigde dan wel als participant in een Consortium inschrijft. Overtreding hiervan kan 

ertoe leiden dat de betreffende rechtspersoon volledig wordt uitgesloten van (verdere) deelname aan de Procedure. 

 

5) Gegadigde en/of Deelnemer en/of Inschrijver kan zijn rechten voortvloeiend uit deze Leidraad c.q. uit de Procedure niet 

zonder schriftelijke toestemming van Aanbieder (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan een derde noch deze rechten 

(geheel of gedeeltelijk) verpanden of anderszins bezwaren ten behoeve van een derde. 

 

6) De verplichtingen van een Gegadigde c.q. Deelnemer c.q. Inschrijver uit hoofde van de Leidraad gelden voor de gehele 

duur van de Procedure. 

 

7) Aanbieder behoudt zich het recht voor om zonder enige gehoudenheid tot vergoeding van kosten en/of 

schadevergoeding: 

 de Procedure te beëindigen, te wijzigen of daarvoor nadere voorwaarden van toepassing te verklaren en/of de 

Documenten te wijzigen of aan te vullen; 

 onderhandelingen of gesprekken op enig moment te beëindigen, ongeacht in welk stadium die zich bevinden; 

 niet op een Aanmelding en/of Inschrijving in te gaan; 

 een Aanmelding van een Gegadigde niet te accepteren; 

 een Inschrijving niet te accepteren; 

 om met (één of meer) Gegadigden of Deelnemers of Inschrijvers - al dan niet gelijktijdig – in overleg of 

onderhandeling te treden, teneinde verduidelijking te krijgen van een ontvangen Aanmelding of Inschrijving dan 

wel te bezien of op basis van een ontvangen Inschrijving tot een Overeenkomst kan worden gekomen, hetgeen van 

de zijde van Aanbieder geheel vrijblijvend is. 

 

8) Van Definitieve Gunning is eerst sprake indien de Overeenkomst is ondertekend door zowel Aanbieder als de Inschrijver 

aan wie voorlopig is gegund. Voor dat moment bestaat voor Aanbieder geen enkele (precontractuele) binding jegens 

de Gegadigde(n) c.q. Deelnemer(s) c.q. Inschrijver(s). De Gegadigde c.q. Deelnemer c.q. Inschrijver zal in dit verband 

nimmer aanspraak kunnen maken op enige exclusiviteit jegens Aanbieder. 
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9) Gegadigde c.q. Deelnemer c.q. Inschrijver erkent uitdrukkelijk dat het niet, of niet tijdig, uitoefenen van enig recht door 

Aanbieder niet de afstanddoening van zulk een recht inhoudt en dat afstanddoening door Aanbieder van enig recht uit 

de Leidraad slechts schriftelijk kan plaatsvinden. 

 

10) Aanbieder kan te allen tijde nadere vragen stellen aan een Gegadigde c.q. Deelnemer c.q. Inschrijver, en verzoeken doen 

tot het verstrekken van nadere informatie en toezending van stukken en deze stukken vervolgens vertrouwelijk te (laten) 

onderzoeken, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend: 

 Jaarrekeningen en/of jaarverslagen; 

 Inzicht in de (groeps)structuur; 

 Inzicht in de financiële positie. 

 

11) De Procedure heeft een besloten karakter, hetgeen onder meer inhoudt dat (de beraadslagingen omtrent): 

 de ontvangen Aanmeldingen, Deelnameverklaringen en Inschrijvingen; 

 de dialooggesprekken; en 

 de inventarisatie, de toetsing en de beoordelingen door de Beoordelingscommissie; niet openbaar zijn. 

7.2 Aansprakelijkheid Leidraad 

1) De Leidraad en daarbij behorende Documenten zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Mocht 

een Gegadigde desondanks tegenstrijdigheden, onjuistheden en/of onduidelijkheden opmerken die voor hem relevant 

zijn voor de Aanmelding en/of Inschrijving, dan maakt de Gegadigde dit voorafgaand aan het indienen van de 

Aanmelding kenbaar aan Aanbieder. Een dergelijke opmerking dan wel verzoek om verduidelijking dient een Gegadigde 

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één week na ontvangst van het betreffende Document, schriftelijk te melden aan de 

contactpersoon van Aanbieder.  

 

2) Indien een Gegadigde nalaat (tijdig) of op onjuiste wijze een dergelijke opmerking te maken of verzoek in te dienen, kan 

de Gegadigde geen enkel beroep meer doen op enige tegenstrijdigheid, onjuistheid en/of onduidelijkheid in de 

Leidraad en/of bijbehorende Documenten en verliest dienaangaande zijn rechten.  

 

3) Indien naderhand blijkt dat de Leidraad tegenstrijdigheden, onjuistheden en/of onduidelijkheden bevat en deze niet 

door Gegadigde(en) is/zijn opgemerkt, dan is Aanbieder hiervoor niet aansprakelijk en komt dit voor risico van 

Gegadigde. Eventuele tegenstrijdigheden, onjuistheden en/of onduidelijkheden worden in dat geval in het voordeel van 

Aanbieder uitgelegd.  

7.3 Eigendomsrechten 

Alle (intellectuele) eigendomsrechten ten aanzien van ontwerpen, tekeningen en dergelijke komen toe aan Aanbieder 

respectievelijk Aanbestedende partij. Gegadigde c.q. Deelnemer c.q. Inschrijver c.q. Wederpartij kan in deze geen rechten doen 

gelden.  
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7.4 Communicatie 

1) Alle mededelingen, kennisgevingen en andere verklaringen in verband met de Procedure worden via Negometrix 

gedaan. 

 

2) Het is niet toegestaan, op straffe van uitsluiting, om contact te zoeken met een of meerdere medewerkers van gemeente 

Wijchen, leden van de klankbordgroep en/of de adviseurs van gemeente Wijchen over deze Aanbesteding. 

 

3) Alle op grond van de Procedure door een Gegadigde c.q. Deelnemer c.q. Inschrijver bij Aanbieder digitaal aan te leveren 

Stukken dienen uitsluitend te worden geüpload via Negometrix. 

 

4) Van Gegadigde c.q. Deelnemer c.q. Inschrijver wordt verwacht dat hij strikte vertrouwelijkheid in acht neemt ten aanzien 

van de inhoud van de Documenten en de Procedure. Anderzijds zal Aanbieder de inhoud van de Stukken evenzeer strikt 

vertrouwelijk behandelen. Gegadigden c.q. Deelnemers c.q. Inschrijvers zullen bovendien strikte vertrouwelijkheid in 

acht nemen ter zake van alle vertrouwelijke informatie die hen bekend is of wordt van Aanbieder. De informatie die hem 

ter beschikking staat, zal hij niet aan derden ter beschikking stellen en aan zijn personeel slechts bekend maken voor 

zover dit nodig is voor het uitbrengen van de Aanmelding. Aanbieder werkt voor deze Tender samen met derden, en zal 

Stukken slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor de beoordeling en de Procedure. Indien op grond van de Wet 

openbaarheid bestuur of een gerechtelijke uitspraak openbaarheid wordt geboden zal Aanbieder de betreffende 

Stukken, zonder schadeplichtigheid, beschikbaar stellen. 

7.5 Kostenvergoeding 

Aanbieder is voornemens Inschrijvers die niet gegund krijgen een bijdrage te betalen in de kosten van de procedure ter grootte 

van een nader te bepalen bedrag. In de Gunningsleidraad wordt dit verder toegelicht.  

7.6 Strategische Inschrijving 

Een strategische Inschrijving, waarmee onder meer maar niet uitsluitend wordt bedoeld een Inschrijving die op zodanige wijze is 

ingericht dat daarmee het maximale aantal punten wordt behaald, terwijl de betreffende Inschrijving in essentie niet kan worden 

beschouwd als de meest gunstige Inschrijving, is niet toegestaan. Tevens is het strategisch toedelen van kosten niet toegestaan. 

Een dergelijke Inschrijving wordt beschouwd als een manipulatieve of irreële Inschrijving en zal als ongeldig terzijde worden 

gelegd, een en ander ter beoordeling van Aanbieder. 

7.7 Bepalingen voor dialoog 

Bepalingen welke specifiek van toepassing zijn op een dialoogronde worden opgenomen in de documenten welke bij aanvang 

van een dialoogfase aan Gegadigde respectievelijk Deelnemer wordt verstrekt. 
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7.8 Overig 

1) Door Aanmelding verklaart de Gegadigde gedurende de Procedure uitsluitend de Nederlandse taal in woord en geschrift 

te gebruiken. 

 

2) Al hetgeen ten aanzien van de Procedure door Aanbieder is bepaald in de Deelnameverklaring is onverkort van 

toepassing op de Procedure en maakt woordelijk deel uit van de voorwaarden van deze Leidraad. Het is Gegadigde niet 

toegestaan aantekeningen, wijzigingen en/of aanvullingen te plaatsen op de Deelnameverklaring, dan wel onderhavige 

Leidraad. Wanneer hiervan desondanks toch sprake is, kan Aanbieder besluiten deze Gegadigde uit te sluiten van de 

Procedure. 

 

3) Op de Procedure is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 

4) Alle geschillen voortvloeiende uit onderhavige Procedure zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te 

Gelderland. 
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8. Bijlagen 

Bijlage 1: Formulier Deelnameverklaring 

Bijlage 2: Formulier referenties 

Bijlage 3: Gebiedsperspectief Centrum Wijchen 2030 - 20 december 2016 

Bijlage 4: Ambitiedocument - 29 november 2018 

Bijlage 5: Ambitie ruimtelijke kwaliteiten Tussen Kasteel en Wijchens Meer - 6 december 2018  

Bijlage 6: Samen in bescheidenheid Beleidsnota cultuurhistorie voor de gemeenten Beuningen, Wijchen, Heumen en Druten -  

  juli 2017 

 


