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ONTVANGEN 11 DEC. 2018 

Gemeente Huizen 
T.a.v. de heer B. Bekkum 
Postbus 5 
1270 AA Huizen 

OFFERTE 

DATUM 
6 december 2018 

OFFERTE NUMMER 
0-18-168 

ONDERWERP 
Offerte participatie kustvisie Huizen 

Geachte heer Bekkum, beste Bram, 

In vervolg op het overleg van 14 november waar u ons heeft gevraagd het onderdeel participatie van de 
offerte uit te breiden op basis van de drie verschillende gebieden en de visie op participatie zoals in het 
overleg met ons is besproken. Onze offerte vindt u bij deze brief. We verheugen ons op de 
samenwerking. 

Bijgevoegd vindt u een beschrijving van de werk^mheden, de te leveren resultaten en het bedrag 
waarvoor wij u dit aanbieden. Voor deze offert^^De Nieuwe Regeling 2013, uitgegeven door de BNA, 
NVTL en ONRI, van toepassing. Indien zenden wij u deze kosteloos toe. Deze offerte is geldig 
tot een maand na bovenstaande briefdatu 

Mocht u vragen hebben, dan beant 
telefoonnummer 030-2734249. 

Met vriendelijke groet, 

Wim Voogt 
OKRA landsché 

orden wij die graag. Wij zijn telefonisch te bereiken onder 

sarchitecten BV 

OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN BV 
OUDEGRACHT 23 [ 3511 AB UTRECHT 

T +3130 273 42 49 1 MAILtaQKRA.NL | WWW.OKRA.NL 

SWIFT ADDRESS RABONL2U [ KVK 30146760 
IBAN NL61 RABO 0112 1884 78 | BTW 8105.45.561.B.01 
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Gemeente Huizen 
T.a.v. de heer B. Bekkum 
Postbus 5 
1270 AA Huizen 

DATUM 
6 december 2018 

OFFERTE NUMMER 
0-18-116 

ONDERWERP 
Offerte participatie kustvisie Huizen 

Inhoud 
1. 
2. 
3. 
4. 

Participatie 
Organisatie en tijdsplanning 
Kosten 
Voorwaarden levering van diensten 
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1. PARTICIPATIE 

Een plan van allen voor allen. 
Een breed gedragen visie kan alleen ontstaan wanneer alle betrokkenen inbreng hebben. Dit betekent 
dat het planproces een uitgekiende combinatie is van momenten om gedachten te uiten, om naar elkaar 
te luisteren, te discussiëren, te bezinnen en keuzes te maken. Een goed communicatietraject is hierin 
onmisbaar. Vanaf het begin af aan moet duidelijk zijn welke rol de betrokkenen hebben, wat de 
verwachtingen in het plan zijn en hoe het proces zal verlopen. OKRA heeft ruim 20 jaar ervaring met 
ontspannen interactieve planprocessen, waarbij bewoners, beleidsmakers en bestuurders daadwerkelijk 
betrokken worden bij de planvorming. Voor OKRA is dit niet alleen een doel op zich, maar ook een middel 
om een goed resultaat te bereiken. Een gezamenlijk planproces helpt ons open en sprankelend te blijven 
en onze ideeën te ontwikkelen, te toetsen en aan te scherpen. 

In de voorbije jaren hebben wij goede ervaringen opgedaan met verschillende vormen van open 
planprocessen, waarin niet zozeer de discussie en het debat, maar veel meer de co-creatie en het samen 
toewerken naar een gezamenlijk plan (en mogelijk ook een gezamenlijke uitvoering en gezamenlijk 
beheer en onderhoud) aan de basis staat van onze aanpak. Een sterk voorbeeld van een dergelijk proces 
is het Oosterspoorbaanpark in Utrecht, waar bewoners en initiatiefnemers niet alleen hebben 
meegedacht in de ontwerpfase, maar nu ook in de programmering en exploitatie van het park een actieve 
rol vervullen (zie ook de website www.oostersDoorbaan.nlt. 

Aanpak voor Huizen. 
Voor de visie van Huizen stellen wij een participatie cq. co-creatieproces voor, waarbij we werken met 
drie sessies per deelgebied, en één plenaire terugkoppeling. We zien een basis avond als volgt voor ons. 
De avond start plenair met een korte presentatie, daarna workshops in groepen om vervolgens af te 
sluiten met een plenaire terugkoppeling. Een avond duurt ongeveer twee uur, van 19.30-21.30uur. 

Bij de eerste sessie presenteren we nog geen plannen, maar bespreken we met elkaar waar het over zal 
gaan, welke knelpunten en welke kansen mensen in het gebied zien/ervaren. Het gaat hier meer over de 
thema's: programmering/ functies en sfeer/leefbaarheid. 

Bij de tweede sessie zal het meer gaan over zonering, wat zit waar? De samenhang der dingen. Doel van 
de sessie is om groepsgewijs samen kansen te verkennen en keuzes te maken. 

De derde sessie presenteren we onze tussentijdse resultaten, laten we zien op wat de syntheses is van 
alle individuele wensen en ambities en geven we een eerste voorstel van welke keuzes gemaakt zouden 
kunnen (moeten) worden. Vervolgens is er ruimte voor gesprek en aanscherping - niet met als doel om 
te kijken wie er gelijk heeft - wel met als doel om individuele wensen en ambities zo goed mogelijk te 
incorporeren in onze visie. 

De vierde sessie heeft meer de vorm van een publieke presentatie, waarbij we de visie presenteren en 
terugkoppelen hoe we met de verschillende wensen zijn omgegaan. 

Bovenstaand proces is compact genoeg om realistisch te kunnen doorlopen in de periode van drie 
maanden. 

Voor de participatie avonden zullen we per avond vragen/opdrachten en kaartmateriaal meebrengen. De 
gewenste voorbereiding op de avond is in deze opdracht opgenomen. Wat niet binnen de opdracht valt is 
het maken van een website, een open platform, het versturen van de uitnodigingen en de zaalhuur. 

OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN BV 
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2. ORGANISATIE EN TIJDSPLANNING 

Bureauvoorstelling 
OKRA is een toonaangevend ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Onze focus 
ligt op de transformatie van steden en landschappen. We definiëren kaders voor stedelijke ontwikkeling 
en ontwerpen openbare ruimte. Ons bevlogen team van meer dan 30 internationale professionals werkt 
geïnspireerd samen met partners en opdrachtgevers aan een betere leefomgeving en economisch sterke 
vestigingsmilieus. 

Bureau-organisatie 
Vanuit ons bureau fungeert de projectarchitect Pierre Marchevet als aanspreekpunt. Er wordt in 
atelierverband gewerkt, waarbij ontwerpers van diverse disciplines hun creativiteit bundelen om tot een 
kwalitatief hoogwaardig plan te komen. Door deze werkwijze, gecombineerd met onze ruime ervaring met 
het werken in complexe overlegstructuren en met belangentegenstellingen, is het mogelijk knopen te 
ontrafelen, mensen te enthousiasmeren en de diverse deelbelangen zodanig in te zetten dat er een 
meerwaarde voor het ontwerp ontstaat. 

Wim Voogt zal als atelierleider bij alle participatiesessies aanwezig zijn. 

TIJDSPLANNING 

De aangeboden werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode januari t/m april 2019. 

Grofweg zal de planning als volgt zijn: 

Begin februari 2019 Participatiesessie 1 - Kust 
Begin februari 2019 Participatiesessie 1 - Haven 

Begin maart 2019 Participatiesessie 2 - Kust 
Begin maart 2019 Participatiesessie 2 - Haven 

Medio maart 2019 Beeldvormende sessie met de raad 

Begin april 2019 Participatiesessie 3 - Kust 
Begin april 2019 Participatiesessie 3 - Haven 

Eind april 2019 Publieke presentatie 

In totaal gaat het om een achttal sessies waar veel verschillende stakeholders hun agenda op vrij zullen 
moeten maken. Derhalve is het advies om aan de start van het proces alle acht data vast te leggen te 
communiceren met alle stakeholders. 

OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN BV 
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3. KOSTEN 

Naar aanleiding van het voorafgaande worden de kosten als volgt begroot: 

Werkzaamheden: 

Participatlefnoment I onderzoek tijdsbesteding (tn dagen) 

tussentijds overleg met de projectgroep (lx) 
voorbereiden participatie (2x) 

avond kust 

avond haven 
verslaglegging (2x) 

directie/ ontwerpen/ 
projectleidin 

ontwerpen 
/ 

0,5 
0.5 
0,5 

0,25 
1 

0.5 
0,5 
0.5 

presentatie-
/ tekenwerk 

totaal 1,5 2,75 

Partïclpatlemoment M concept 

tussentijds overleg met de projectgroep (1x) 

voorbereiden participatie (2x) 

avond kust 

avond haven 

verslaglegging (2x) 

directie/ ontwerpen/ 
projectleidin 

0,5 
0.5 
0,5 

ontwerpen 
/ 

0,25 
1 

0.5 
0.5 
0.5 

presentatie-
/ tekenwerk 

totaal 1,5 2,75 

Beeldvormende sessie met de Raad 

voorbereiden beeldvormende sessie 
avond beeldvormende sessie 

directie/ ontwerpen/ 
projectleidin 

0,5 

ontwerpen 
/ 

0.5 

0.5 

presentatie-
/tekenwer1< 

totaal 0,5 

Participatiemoment III visie 

tussentijds overleg met de projectgroep (1x) 

voorbereiden participatie (2x) 

avond kust 

avond haven 

verslaglegging (2x) 

directie/ ontwerpen/ 
projectleidin 

0.5 
0.5 
0.5 

ontwerpen 
/ 

0,25 
1 

0.5 
0,5 
0,5 

presentatie-
/ tekenwerk 

totaal 1,5 2.75 

Participatiemoment IV Publieke presentatie 

tussentijds overleg met de projectgroep (lx) 

voorbereiden presentatie (lx) 

finale avond 

verslaglegging (lx) 

directie/ ontwerpen/ 
projectleidin 

0.5 
0.5 

0,25 

ontwerpen presentatie-
/ / tekenwerk 

0.25 

totaal 1,25 0,25 

OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN BV 
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Honorering 

Participatiemoment 1 onderzoek uren bedrag 

directie / senior ontwerp 1,5 X 8 uur 12 è €150,00 € 1.800,00 

ontwerpen / projectieiding 2,75 X 8 uur 22 è € 125,00 € 2.750,00 
ontwerpen detaiileren 2 X 8 uur 16 è € 95,00 € 1.520,00 
presentatie- / tekenwerk 4 X 8 uur 32 è € 70,00 € 2.240,00 
subtotaal € 8.310,00 

Participatiemoment II concept uren bedrag 

directie / senior ontwerp 1,5 x8uur 12 a €150,00 € 1.800,00 

ontwerpen / projectleiding 2,75 X 8 uur 22 a € 125,00 € 2.750,00 

ontwerpen detailleren 2 X 8 uur 16 a € 95,00 € 1.520,00 
presentatie- / tekenwerk 4 X 8 uur 32 è € 70,00 € 2.240,00 
subtotaal € 8.310,00 

Beeldvormende sessie met do Raad uren bedrag 

directie / senior ontwerp 0,5 x8 uur 4 è € 150,00 € 600,00 

ontwerpen / projectleiding 1 X 8 uur 8 è € 125,00 € 1.000,00 

ontwerpen detailleren 0 X 8 uur 0 è € 95,00 € -
presentatie- / tekenwerk 2 X 8 uur 16 è € 70,00 € 1.120,00 
subtotaal € 2.720,00 

Participatiemoment III visie uren bedrag 

directie / senior ontwerp 1,5 X 8 uur 12 a € 150,00 € 1.800,00 

ontwerpen / projectieiding 2,75 x8uur 22 a € 125,00 € 2.750,00 

ontwerpen detaiileren 2 X 8 uur 16 a € 95,00 € 1.520,00 
presentatie- / tekenwerk 4 X 8 uur 32 è € 70,00 € 2.240,00 
subtotaal € 8.310,00 

Participatiemoment IV Publieke uren bedrag 
presentatie 

directie / senior ontwerp 1,25 X 8 uur 10 a € 150,00 € 1.500,00 

ontwerpen / projectleiding 0,25 X 8 uur 2 è € 125,00 € 250,00 

ontwerpen detailleren 1 x8 uur 8 a € 95,00 € 760,00 
presentatie- / tekenwerk 4 X 8 uur 32 a € 70,00 € 2.240,00 
subtotaal € 4.750,00 

Eenmalige korting € 2.400,00-

TOTAAL (ex btw) € 30.000,00 

totaal (inci. 21% btw) € 36.300,00 

OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN BV 
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4. VOORWAARDEN LEVERING VAN DIENSTEN 

Op de door ons geleverde diensten is de DNR van toepassing, uitgegeven door de BNA, NVTL en ONRI. 

Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Het verwerken van 
persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op 
wvw.okra.nl staat onze privacyverklaring. 

Bij het maken van deze offerte is er van uitgegaan dat door de opdrachtgever ondergronden beschikbaar 
worden gesteld. Wanneer door de opdrachtgever autocad ondergronden worden aangeleverd, wordt de 
ontwerptekening door ons zonder meerkosten in autocad gemaakt en aangeleverd. Indien de 
ondergronden niet maatvast zijn aangeleverd, kan geen aanspraak worden gemaakt op de maatvastheid 
van de ontwerptekening. 

Vergoedingen worden berekend op basis van het tijdtarief, waarbij het tarief voor 2018 per uur ontwerpen 
of projectleiding is vastgesteld op € 125,00 per uur en voor ontwerpen / detailleren op € 95,00 per uur. 
Het tarief voor teken- en presentatiewerk bedraagt € 70,00 per uur. Reisuren vallen in het tarief van 
€ 70,00 per uur. Het supervisietarief van OKRA bedraagt € 150,00 per uur. Voor eventuele aanvullende 
opdrachten, meerwerk of extra overlegsessie en de daaruit volgende werkzaamheden bij dit project 
geleden eveneens deze bedragen. 

Bij doorloop van het project tot in volgende jaarlijkse prijsverhogingen doorberekend. In geval van een 
aanneemsom wordt de aanneemsom van het nog te verrichten werk per 1 januari verhoogd met de CBS 
index. 

Er wordt uitgegaan van een presentatie aan de opdrachtgever, aan de projectgroep en aan diverse 
diensten. Producten worden geleverd in 3-voud (analoog) en digitaal in enkelvoud, tenzij anders 
aangegeven. Voor extra producten wordt de kostprijs in rekening gebracht. In deze offerte wordt niet 
uitgegaan van kosten voor grootschalig reproduceren van presentaties extern. 

De in deze offerte genoemde bedragen zijn exclusief reis- en verblijfskosten in het buitenland. Deze 
zullen indien van toepassing separaat worden gefactureerd. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Declaratie worden in termijnen verricht. De termijnen 
bedragen: 10% bij aanvang van de opdracht en voorts evenredige maandelijkse termijn naar voortgang 
van het project. De laatste termijn wordt na afloop van het project ingediend. 

De offerte is geldig tot een maand na dagtekening. 

OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN BV 


