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Nota van Inlichtingen 

Verblijfplaats De Steiger Kenmerk CIA2020.03.11 

 

 

Voor u ligt de Nota van Inlichtingen behorend bij de offerteaanvraag Verblijfplaats De Steiger 

gemeente Almere. 

 

De inhoud van deze Nota van Inlichtingen wordt geacht deel uit te maken van de 

aanbestedingsstukken en daarmee van het overeen te komen contract. Bovendien staan bij 

verzending van deze Nota van Inlichtingen in beginsel alle eisen vast en kunnen niet meer 

worden gewijzigd. 

 

Deze Nota van Inlichtingen is samengesteld uit de schriftelijke vragen die per e-mail zijn 

ontvangen. De vragen zijn letterlijk (voor zover mogelijk) en geanonimiseerd overgenomen in 

deze Nota zoals de houder(s) van de offerteaanvraag de vragen hebben gesteld. 

De gemeente Almere heeft de vragen en de antwoorden in deze Nota verwerkt.  

 

 

Deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen is d.d. 28 april online gepubliceerd.  

 

 

Vragen ten behoeve van de offerteaanvraag. 

 

 

Vraag 1: Is het mogelijk om horeca gelegenheid te verbinden aan de verblijfsplek? 

 

Antwoord: Momenteel is het niet mogelijk om horeca gelegenheid te verbinden aan de 

verblijfsplek gezien dit strijdig is met het bestaande bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is 

te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Mocht horeca een essentieel onderdeel van het 

concept voor de verblijfsplek zijn, dan zou er, voor het winnende concept, gekeken moeten 

worden of een uitzondering mogelijk is. Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden, maar wij 

kunnen op voorhand niet garanderen dat deze uitzondering goedgekeurd wordt. Bovendien 

hangt het af van het plan en hoe passend dit is voor de plek. 

 

 

Vraag 2: Waar kan ik de bijgevoegde foto’s en plattegrond van de locatie vinden? 

 

Antwoord: De foto’s van het gebied en de plattegrond van de locatie zijn te vinden op 

https://growinggreencities.almere.nl/circulaire-stad/uitvraag-verblijfsplek-de-steiger/. 

Wanneer er op de foto’s wordt geklikt worden deze vergroot. 

 

Vraag 3: Wat is jullie verwachting bij een globale budget en planning? Betreft dit enkel 

de onderzoeksfase naar mogelijkheden of geldt dat voor het hele traject (tot aan 

uitvoering?) 

 

Antwoord: Indicatie van het budget voor het ontwerp en uitvoering is €60.000 ex BTW, 

inclusief materialen, vervoer en arbeidskosten. Onderhoud staat hier los van. 

 

Vraag 4: Is er een limiet aan presentatie document? Max. aantal pagina’s? 

 

Antwoord: Hier zit geen limiet aan. Bij bestanden groter dan 10 MB kunt u gebruik maken van 

WeTransfer. 

 

Vraag 5: Is er een mogelijkheid tot het bouwen van een pand? 

 

Antwoord: Het heeft niet onze voorkeur om hier een pand te bouwen. De uitvraag is gericht op 

circulaire economie en duurzaamheid, waardoor we liever geen groen opofferen voor 

bebouwing of bestrating. Mocht de verblijfsplek een vorm van overkapping nodig hebben zijn 

daar mogelijkheden voor zolang het binnen het bestemmingsplan en het budget pas en het aan 

alle veiligheidseisen voldoet. 

 

Vraag 6: Kan je duurzaamheid opvatten in het grootste zin van het woord of zoeken 

jullie 'alleen' naar 'groene' duurzaamheid? 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Antwoord: De focus van deze uitvraag ligt op circulaire economie, maar duurzaamheid kan ook 

breder worden opgevat. Het is dan belangrijk om de zes, in de duurzaamheidsagenda van 

Almere vastgestelde, thema’s in acht te nemen: energie transitie, circulaire economie, 

duurzame mobiliteit, gezond voedsel, ecologie en klimaatadaptie. Zo kijken we ook hoe lang de 

verblijfsplek kan blijven staan met het gekozen ontwerp, materialen en onderhoudsplan. Het 

gaat om de totale levenscyclus van de verblijfsplek: de lifecyclebenadering.  

 

Vraag 7: In hoeverre staat deze uitvraag in directe verbinding met de Floriade? 

 

Antwoord: De Steiger ligt straks aan de Floriade, dus een verbinding met de Floriade is niet 

ondenkbaar en misschien zelfs wenselijk. De uitvraag en het project van waaruit dit 

gefinancierd wordt staat echter los van de Floriade.  

 

Vraag 8: Is er een mogelijkheid voor een woon/werkvergunning op deze locatie? 

 

Antwoord: Dat is niet mogelijk.  

 

Vraag 9: Is er de mogelijkheid om zelf extra financiering te regelen? Is dit bijvoorbeeld 

mogelijk om dit bij het Stimuleringsfonds voor circulaire bedrijvigheid te doen?   

 

Antwoord: Zelf extra financiering regelen is altijd mogelijk, en is uiteraard aan de aanvrager. 

Een aanvraag voor dit project bij het stimuleringsfonds past niet binnen de focus van het 

stimuleringsfonds. 

 

Vraag 10: In Gunningscriteria Verblijfsplek ronde 2 is aangegeven dat in het ontwerp 

de wensen van ondernemers op De Steiger zijn meegenomen. Wat zijn deze wensen en 

zijn er aanvullende richtlijnen voor de uitstraling die het verblijfplaats moet krijgen? 

 

Antwoord: Met deze uitvraag willen we graag zo veel mogelijk de gebruikers van de plek een 

kans geven om er iets over te zeggen. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat de wensen van 

de ondernemers op De Steiger zijn meegenomen in de plannen. Het is aan de aanvrager om uit 

te zoeken of het idee past bij de wensen van de ondernemers en dat mee te nemen in het 

verhaal voor de tweede ronde.  

 

Vraag 11: Is het mogelijk dat foodtrucks dan wel standhouders een vergunning krijgen 

om daar te staan? 

 

Antwoord: Momenteel is het niet mogelijk om foodtrucks te verbinden aan de verblijfsplek 

gezien dit strijdig is met het bestaande bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is te vinden op 

www.ruimtelijkeplannen.nl.  Zie ook antwoord op vraag 1 over horeca gelegenheid. Mocht dit 

een essentieel onderdeel van het concept voor de verblijfsplek zijn, dan zou er, voor het 

winnende concept, gekeken moeten worden of een uitzondering mogelijk is. Er kunnen 

uitzonderingen gemaakt worden, maar wij kunnen op voorhand niet garanderen dat deze 

uitzondering goedgekeurd wordt. Bovendien hangt het af van het plan en hoe passend dit is 

voor de plek. 

 

 

Vraag 12: Wordt er door stadsreiniging periodiek een ronde gedaan om vuilnisbakken 

te legen in het park? 

 

Antwoord: Dit zijn uitwerkingen die in overleg met de uiteindelijke winnaar van de prijsvraag 

nader uitgewerkt zullen worden. Het is goed om in de aanvraag aan te geven welke aannames 

over dit soort praktische zaken gedaan zijn, zodat er geen misverstand over ontstaat.  

 

Vraag 13: Zijn er mogelijkheden om vanuit de gemeente over te gaan voor kleine 

aanpassingen aan het terrein? Denk hierbij aan het aanleggen van zebrapaden. 

 

Antwoord: Momenteel zijn we een onderzoek aan het uit laten voeren naar aanpassingen die 

nodig zijn in de openbare ruimte op De Steiger. Mochten er aanpassingen nodig zijn, zoals een 

zebrapad, voor een betere verbinding met de verblijfsplek kunnen we kijken wat de 

mogelijkheden zijn.  

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


Meervoudig onderhandse aanbesteding Verblijfplaats De Steiger 

Kenmerk CIA2020.03.11  3 van 3 

Vraag 14: Onder 3.1.1. wordt verwezen naar voetnoot 1. Er is geen voetnoot in het 

document aanwezig. Kunnen jullie deze documentatie of de verwijzing van voetnoot 1 

aanleveren? 

 

Antwoord: Hier is inderdaad iets mis gegaan, gezien dit onderdeel niet in deze uitvraag hoort. 

De uitvraag heeft andere gunningscriteria en gaat volledig over duurzaamheid. Het is dus niet 

nodig om de aanvraag te toetsen aan deze milieucriteria. Dit onderdeel is nu uit de uitvraag 

gehaald en de nieuwe versie staat op de website. 

 

Vraag 15: De link van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument lijkt niet te 

werken. Het document kan niet gedownload worden. Kan ik de correcte link hiervan 

krijgen? 

 

Antwoord: Dit document kan alleen in Adobe geopend worden. Zolang de laatste versie is 

gedownload zouden er geen problemen moeten optreden met de opening van het document. 

Voor meer informatie zie ook: https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/aanbestedingswet/uniform-

europees-aanbestedingsdocument/interactieve-pdf-uniform 

 

Vraag 16: Gezien niet alle documentatie compleet lijkt te zijn, is er nog een 

mogelijkheid om na 22 april nieuwe vragen in te dienen op basis van de aangevulde 

informatie? 

 

Antwoord: Vragen mogen ook nog na 22 april gesteld worden. We proberen ook deze voor 6 

mei te beantwoorden, maar kunnen dit niet garanderen.  

 

Vraag 17: Er wordt steeds geschreven over 'de ondernemer'. Betekent dat dat alleen 

ondernemers die een pand in de Steiger hebben mee kunnen doen of kan ik, elders uit 

Almere, ook meedoen? 

 

Antwoord: We willen juist de uitvraag zo open mogelijk houden. In principe mag dus iedereen 

die wil en dit kan realiseren zich inschrijven, ook als zij buiten de Steiger, of zelfs buiten Almere 

gevestigd zijn.  

 

 

 

Voor akkoord,         

 

 

Naam: Mayte de Vries 

Functie: Projectleider Citylab Stedelijke Grondstoffen 

Datum: 28-04-2020 
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