Nota van inlichtingen #3
Gepubliceerd 7 april 2020
Prijsvraag Panorama Rotterdam Beverwaard
Deze nota van inlichtingen bevat informatie over bijstelling van de planning van de prijsvraag
Panorama Rotterdam Beverwaard als gevolg van de coronacrisis, alsmede hiermee
samenhangende afspraken. Het bepaalde in deze nota van inlichtingen gaat voor het
bepaalde in het reglement van de prijsvraag.

OPMERKINGEN VAN DE UITSCHRIJVER
Aanpassing van de planning zoals deze was vermeld in het reglement art. 6.1
Week 25/26

15 juni - 26 juni

Ateliersessie 2

Week 29

di 14 juli, 12.00 uur

Sluiting oplevering voorstellen

Week 35/36

24 aug - 4 sept

Jurybijeenkomsten met eindpresentaties en publiek

Week 29-39

Juli-sept

Voorbereiden analyse, publicatie en tentoonstelling

Week 39

24-sep

Gezamenlijke afsluiting in Amsterdam

Toelichting
1 De aangepaste planning geldt onder voorbehoud van evt. onvoorziene
ontwikkelingen na publicatiedatum. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen,
dan zullen de deelnemers hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
2 De contactpersoon van de prijsvraag maakt op korte termijn een online afspraak
met de teams op hun prijsvraaglocaties om de stand van zaken door te nemen en
ideeën uit te wisselen. Bij voorkeur vindt deze afspraak tegelijkertijd met de drie
teams plaats en zo mogelijk de lokale coalitie. Ter voorbereiding wordt aan de
teams gevraagd om een korte presentatie te maken.
De contactpersoon maakt een verslag van hetgeen in de online vergadering is
besproken en stuurt dit verslag direct na afloop daarvan aan de teams, met verzoek
om akkoord met het verslag. De verslagen worden aan de landelijke
projectorganisatie gestuurd.
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3 Ateliersessie 2 wordt evt. voorafgegaan door online feedback (bijv. vragenlijsten,
websites waarop men kan reageren etc.).
Specifieke informatie met betrekking tot Ateliersessie 2 wordt door de
contactpersoon van de prijsvraag tijdig gecommuniceerd met de deelnemers.
Mocht in de loop van de komende weken blijken dat de coronacrisis langer
aanhoudt waardoor ook in juni geen bijeenkomsten kunnen worden gepland, dan
wordt Ateliersessie 2 op een digitale manier vormgegeven in de hoop dat de juryannex publieksbijeenkomst toch een publiek karakter kan krijgen. De periode
waarin de ateliers nu zijn gepland wordt niet nogmaals gewijzigd.
4 De plannen worden digitaal ingediend, uiterlijk vóór de bouwvak (zodat iedereen
ook echt vakantie kan hebben). De datum 14 juli valt weliswaar in de
schoolvakanties regio Noord en Zuid, maar niet in de bouwvak.
De bouwvak eindigt op 22 augustus; de jurybijeenkomsten vinden daarna plaats.
5 Aan bewoners en andere belanghebbenden wordt door de uitschrijver de
mogelijkheid geboden om, voorafgaand aan de eindpresentatie, te reageren op de
plannen. De reacties worden gebundeld door de contactpersoon en als advies aan
de jury ter beschikking gesteld. De reacties worden opgenomen in het juryrapport.
6 De uitschrijver is voornemens om de eindpresentatie openbaar te laten
plaatsvinden (bij voorkeur live, indien onmogelijk digitaal). Na deze plenaire sessie
gaat de jury apart in beraad en komt zij tot een uitspraak.
7 Bevoorschotting: de teams kunnen de tegemoetkoming in de kosten bij voorschot
ontvangen volgens onderstaand betalingsritme:
- 40% na online afspraak met de coalitie (april), ad € 4.000 + € 840 21% btw,
- 40% na indiening plannen (juli), ad € 4.000 + € 840 21% btw,
- 20% na jurybijeenkomst (week 35/36), ad € 2.000 + € 420 21% btw,
De contactpersoon van de uitschrijver informeert de deelnemende teams over de
wijze van declareren.
8 Het project Panorama Lokaal wordt door het College van Rijksadviseurs en de
zeven gemeenten die een Panorama-prijsvraag hebben uitgeschreven, afgesloten
in Amsterdam, locatie Marineterrein. Bij deze bijeenkomst worden de winnaars van
de zeven Panorama-prijsvragen bekend gemaakt.
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