Planning Contract
Jul
2022
Vooraankondiging
• Interesse wekken bij
aannemers met
projectbeschrijving
• Aannemers kunnen
consortia vormen

Sep
2022
Verzoek tot deelname
• Aanbesteding publiceren
op TenderNed
• Formele start
aanbestedingstraject
“Alle partijen die zich aanmelden
worden beoordeeld op
ervaringseisen. Degene die
voldoen, gaan door naar
de volgende ronde.”

Okt
2022

Jan
2023

Jul
2023

Trechtering

Dialoog

1 op 1 fase

• Inlichtingenrondes met
geschikte partijen
• Aan de hand van
een trechteringsdocument
beoordelen we
de inschrijvingen op:
1. Effecten oplossing
Arcen - Midden
2. Stakeholdermanagement
“In deze fase is kwaliteit
het belangrijkste criterium.
Uiteindelijk gaan maximaal
3 partijen door naar
de dialoogfase”

• Individuele gesprekken met
de geselecteerde partijen
• In een open dialoog in
gesprek over o.a.
• risicoverdeling
• mogelijke oplossingen
verkennen
• Partijen worden voor 70 %
beoordeeld op:
• beperken hinder
• duurzame uitvoering
• ruimtelijke kwaliteit
• En voor 30% op:
• prijs
• Eindresultaat: 1 beoogde
opdrachtnemer
• De opdracht wordt onder
voorwaarden gegund.

Wens voor zelfsluitende kering in Arcen-Midden
In Arcen-Midden hebben bewoners en ondernemers een voorkeur voor een duurdere zelfsluitende kering. Een zelfsluitende kering past
niet binnen het beschikbare budget van het project. Bewoners en overheden hebben er de afgelopen maanden alles aan gedaan de
‘business case’ sluitend te maken voor een zelfsluitende kering. Met bijdragen van bewoners, gemeente Venlo, provincie Limburg en
Nationaal Rampenfonds zijn er financiële middelen beschikbaar. Met dit extra budget wordt de markt in de aanbesteding uitgedaagd om een
zelfsluitende kering in Arcen-Midden mogelijk te maken.
We blijven in gesprek met bewoners en ondernemers
Ook in deze fase van het project blijven we in gesprek met bewoners en ondernemers. Zowel in werkgroepen als in persoonlijke gesprekken.
Maar ook zullen vertegenwoordigers van de bewoners plaatsnemen in de beoordelingscommissie die de ingediende plannen in
de aanbesteding beoordeelt.

• Uitwerking van de
aanbieding met één partij.
“In deze fase werken we de
oplossing voor Arcen-Midden uit.
Uiteindelijk moet dit leiden tot
een definitieve aanbieding voor
de gehele opgave in Arcen.”

