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1. DBFMO-contract 

 
1.1. Keuze voor DBFMO 

De gemeenteraad heeft op 13 december 2010 het college opdracht gegeven om op basis van DBFMO de 
aanbesteding voor te bereiden. De keuze voor DBFMO vloeit voort uit de wens van de gemeente om:  vooraf een zo groot mogelijke zekerheid te verkrijgen over de jaarlijkse exploitatielasten van het stadhuis 

(risico’s overdragen naar de markt);  efficiencyvoordelen te behalen. 
 
Anders dan bij een traditionele aanbesteding worden verschillende delen van de gehele bouwketen en de 
levenscyclus van het gebouw in één keer in één contract in de markt gezet. Op basis van de eisen van de 
opdrachtgever ontwerpt en bouwt de opdrachtgever de huisvesting, draagt deze zorg voor de financiering 
van het project en is deze ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de facilitaire dienstverlening voor een 
vooraf overeengekomen periode.  
Door deze methode levert DBFMO meerwaarde op. Het geïntegreerd aanbesteden van de verschillende 
facetten van de huisvesting levert synergievoordelen op. Dit kan zich uitdrukken in financiële voordelen, 
maar ook in kwalitatief betere gebouwen of betere diensten. Het behalen van meerwaarde betekent dan ook 
het realiseren van een beter gebouw en de exploitatie voor dezelfde prijs.  
 
Het DBFMO-contract ziet toe op het ontwerpen, bouwen, inrichten, leveren van facilitaire diensten, onder-
houden, financieren en ter beschikking stellen van een nieuw stadhuis voor de gemeente Den Helder voor 
de contractperiode van 30 jaar. Het DBFMO-contract wordt conform het Rijksbrede standaard DBFMO-
model vormgegeven. Het voordeel hiervan is dat alle leerervaringen met eerdere DBFMO projecten zijn ver-
werkt en het een voor de markt bekende standaard is.  
 
1.2. De scope 

Onder de scope van het project wordt verstaan de omvang van functies, functionaliteiten en diensten, die 
worden aanbesteed.  
 
Functies 
In traditionele projecten wordt gesproken over ruimten. Deze zijn afgeleid van activiteiten, zoals een werk-
functie, een overlegfunctie en een bijeenkomstfunctie. 
 
Functionaliteiten 
Alle zaken verstaan die een functie ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn inventaris, multifunctionals1 en 
dergelijke. 
 
Diensten 
Onder diensten worden alle werkzaamheden verstaan die in het contract kunnen worden opgenomen en die 
dan door de geselecteerde private partij uitgevoerd worden ter ondersteuning van de 
primaire werkprocessen en de huisvesting. 
 
In een DBFMO contract behoren in ieder geval tot de scope het ontwerpen, bouwen, financieren en beheren 
en onderhouden van het gebouw.  
De keuze om taken, die thans nog geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door de eigen organisatie, uit te 
besteden vloeit voort uit: 
1. organisatorische overwegingen 
2. de gekozen aanbestedingsmethodiek. In de zomer van 2011 heeft het College opdracht gegeven tot het 

uitvoeren van een marktconsultatie. In deze marktconsultatie hebben de geconsulteerde partijen aange-
geven, dat zij de voorkeur geven aan een zo groot mogelijke scope omdat dan de mogelijkheid van het 
realiseren van meerwaarde toeneemt. 

 
1. Gebouwgerelateerde diensten en functionaliteiten  schoonmaak  huisvesting 
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 bewaking en beveiliging  catering 
 

2. Werkplekgerelateerde diensten en functionaliteiten  Werkplekautomatisering en telefonie  Multifunctionals (geïntegreerde print,- kopieer- en scan apparatuur)  Audiovisuele middelen  Helpdeskfunctie t.b.v. bovengenoemde functionaliteiten 
 
 
1.3. Waarborgen in het contract 

In het DBFMO-contract is een aantal waarborgen opgenomen om de gemeente extra zekerheden te bieden. 
Deze worden hieronder kort toegelicht.  
 
1. Zekerheden. Een voorbeeld hiervan is de Overdrachtsgarantie. Dit zijn bepalingen ten aanzien van het 

kwaliteitsniveau dat het gebouw moet hebben aan het einde van de contractduur. Dit is voor de gemeen-
te een extra waarborg dat het gebouw niet “afgeleefd” wordt opgeleverd.  

2. Flexibiliteit. In het contract is een wijzigingsprocedure opgenomen. In deze procedure is beschreven op 
welke wijze aanpassingen in het contract kunnen worden doorgevoerd en worden vooraf reeds afspra-
ken gemaakt hoe met de beprijzing van die aanpassingen wordt omgegaan. Hierdoor wordt flexibiliteit in 
het contract ingebouwd en tegelijkertijd geborgd dat voor aanpassingen een marktconforme prijs wordt 
berekend. Daarnaast zijn ook bepalingen opgenomen voor het delen in eventueel financieel voordeel 
komende uit aanpassingen in het contract.  

3. Actuele Functionaliteiten en Diensten (niveau en prijs). Omdat het contract een lange looptijd kent zijn er 
bepalingen opgenomen om te waarborgen dat functionaliteiten en diensten maar niveau en prijs kunnen 
worden aangepast aan innovaties. In het contract zijn bepalingen opgenomen hoe door middel van ben-
chmarkonderzoek en market-testing het functie en diensten niveau up to date gehouden moeten wor-
den. 

4. Kwaliteitsborging. Bij ondertekening van het DBFMO-contract verbindt de private partij zich aan alle 
daarin opgenomen bepalingen en aan alle eisen die in de outputspecificaties zijn opgenomen. Door 
middel van een uitvoerig verificatie en validatieproces zal hij steeds moeten aantonen aan die eisen te 
voldoen. Indien dit niet het geval is, zal een korting op zijn financiële vergoeding worden ingehouden. Dit 
werkt als een ultieme financiële prikkel om zijn verplichtingen na te komen. De banken die als financier 
voor het consortium optreden hebben daarin een gelijkgericht belang als de gemeente: zij krijgen hun 
verstrekte lening alleen terugbetaald als het consortium zijn diensten conform contractuele verplichtin-
gen verricht. Zij zullen dus als extra waakhond optreden.  

5. Voordelen delen van Overwinst en Herfinanciering. Mocht blijken dat het consortium extreem meer winst 
maakt dan verwacht, dan is er een clausule in het contract opgenomen om deze “overwinst” te delen 
met de gemeente. Ook is een bepaling opgenomen ten aanzien van het delen van het financieel voor-
deel van eventuele herfinanciering. Beide bepalingen geven dus een garantie voor de gemeente ten 
aanzien van het verdelen van “winsten” die lastig te voorspellen zijn over een contractduur van 30 jaar. 

6. Beëindiging bij Tekortkoming. Mocht het consortium onverhoopt blijvend slecht presteren, dan hebben 
de financiers van het consortium het recht om een andere geschikte partij te vinden die de contractuele 
verplichtingen kan overnemen. Dit kan alleen gebeuren na goedkeuring van de gemeente. Mochten de 
financiers van dit recht afzien, dan wordt het contract beëindigd en vervalt het gebouw met alle daarin 
opgenomen functionaliteiten aan de gemeente. De gemeente heeft dan geen grotere investering gedaan 
dan het totale bedrag aan beschikbaarheidsvergoedingen zij op dat moment aan het consortium heeft 
uitbetaald.  

7. Eigendom bij Den Helder. Het eigendom van het gebouw is in handen van de gemeente. In alle gevallen 
waarin het consortium om wat voor reden dan ook blijvend niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, blijft 
de gemeente als eigenaar van het gebouw de controle en zeggenschap houden. 
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2. Het aanbestedingsproces 

 
2.1. Vormgeving van de aanbesteding 

De aanbesteding zal verlopen via een concurrentiegerichte dialoog. De concurrentiegerichte dialoog biedt, 
meer dan een aanbestedingsprocedure zonder dialoog, mogelijkheden tot het creëren van meerwaarde in 
het project. 
Het doel van de concurrentiegerichte dialoog is het verkrijgen van drie inschrijvingen die voldoen aan de 
randvoorwaarden en doelstellingen van de gemeente Den Helder. Hieronder wordt schematisch weergege-
ven hoe dit aanbestedingsproces er uit ziet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1 Schematisch overzicht fasen aanbestedingsprocedure 
 
 
2.2. Planning 

Alle aanbestedingsdocumenten (de selectieleidraad, de concept DBFMO-overeenkomst en de concept out-
putspecificaties) zijn in principe gereed om te starten met de aanbesteding. Echter, met de start van de aan-
besteding wordt geacht op een richtinggevend besluit van de onderhandelingen met de NS. De start van de 
aanbesteding is nu voorzien in september van dit jaar. Uitgaand van deze startdatum ziet de planning van de 
aanbesteding er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Tegemoetkoming (ontwerp)kosten 

De aanbesteding wordt zodanig vormgegeven dat de kosten die voor de gemeente en de inschrijvende par-
tijen gepaard gaan met de aanbesteding (de “transactiekosten”) zo laag mogelijk zijn. Bij de aanbesteding 
van een dergelijk project is het gangbaar om de partijen die een geldige inschrijving hebben ingediend een 
tegemoetkoming (ontwerp)kosten betalen. Door aan te haken bij die standaard verhoogt de gemeente de 
kans dat zich voldoende gekwalificeerde partijen aandienen. Uiteindelijk ontvangen maximaal twee partijen 

 
Planning Project op hoofdlijnen 
Selectiefase Oktober 2012- december 2012  
Dialoogfasen December 2012- april 2013 
Inschrijvingsfase April 2013- juli 2013 
Contracteringsfase  Juli 2013- oktober 2013 
Start bouw Mei/Juni 2014 

Dialoog Selectiefase Fase 
  
Inschrijving Eerste fase Dialoog Tweede fase Dialoog Derde fase Dialoog 

 n Deelnemers 

  

Aankondiging 

 3 Deelnemers 

 

Gun-

ning 

1 Deelnemer 

 
Contract Close Financial Close 

Contract 

Close 
Financial 

Close 
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deze ontwerpkostenvergoeding, omdat met maximaal drie partijen de volledige aanbestedingsprocedure 
wordt doorlopen en de uiteindelijke winnaar geen ontwerpkostenvergoeding ontvangt. Het College zal de 
definitieve hoogte van ontwerpkostenvergoeding vaststellen voorafgaande aan start aanbesteding. 
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3. Uitgangspunten selectie- en gunningcriteria 

 

3.1. Selectiecriteria 

Bij de selectieprocedure staan twee zaken centraal: allereerst het vinden van de meest geschikte partner 
voor de realisatie en exploitatie van het Stadhuis. Ten tweede het waarborgen van voldoende concurrentie. 
Om niet onnodig geschikte (mogelijk kleinere) partijen uitte sluiten is daarom bijvoorbeeld zeer zorgvuldig 
afgewogen welke omvangseisen gesteld kunnen worden aan geïnteresseerd partijen.  
 
In de selectieleidraad zijn verschillende vormen van selectiecriteria opgenomen om de drie meest geschikte 
partijen te selecteren waar het overige deel van de aanbestedingsprocedure meer wordt doorlopen. Deze 
zijn: 
 
1. Dwingende en facultatieve uitsluitingsgronden.  
2. Selectiecriteria (geschiktheidseisen). Hierbij worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan: 

a. eis financieel-economische draagkracht (beschikbaarheid eigen vermogen en omzeteisen); 
b. technische en organisatorische bekwaamheid (referentieprojecten ten aanzien van ontwerp, uitvoe-

ring, beheer en onderhoud en facilitaire dienstverlening).  

3.2. Nadere selectieprocedure 

Indien bij de eerste selectie (zoals boven omschreven) meer dan drie geschikte partijen worden geselec-
teerd, zal een nadere selectie plaatsvinden op basis van de volgende criteria die moeten worden aange-
toond aan de hand van in te dienen referentieprojecten. Deze nadere selectiecriteria zijn: 
1. Combinatie van disciplines. Hierbij worden extra punten toegekend indien een partij al ervaring heeft met 

een project waarbij bijvoorbeeld het ontwerp en de bouw, of het onderhoud en exploitatie werden ge-
combineerd. 

2. Imago en identiteit gebouw met publieksfuncties. Hierbij scoort een partij meer punten als hij een  refe-
rentieproject kan overleggen waarin hij aantoont dat hij in een gebouw met overheids- en publieksfunctie 
de imago en identiteit van de opdrachtgever van het referentieproject tot uiting heeft laten komen in de 
architectuur, het interieur en de facilitaire dienstverlening van het project heeft gerealiseerd.  

3. Flexibiliteit. Hierbij worden extra punten toegekend indien door middel van een referentieproject kan 
worden aangetoond dat de betreffende partij in een gebouw de indelingsflexibiliteit en de gebruiksflexibi-
liteit heeft gemaximaliseerd.  

 

3.3. Gunningcriteria 

Voor het nieuwe stadhuis wordt een set aan minimumeisen (bijvoorbeeld ten aanzien van: het aantal werk-
plekken, het benodigd meubilair, de benodigde diensten, etc.) opgesteld met betrekking tot de huisvesting 
dat het consortium moet ontwerpen en bouwen en ten aanzien van de diensten die het consortium zal moe-
ten leveren gedurende de exploitatieperiode. Voor het doen van een geldige inschrijving moeten de  inschrij-
vende consortia een plan presenteren dat voldoet aan dit eisenpakket. De consortia die een geldige inschrij-
ving doen hebben dus een plan gemaakt, waarmee een functionerend stadhuis wordt gemaakt dat voldoet 
aan alle eisen zoals deze door de gemeente worden gesteld. 
 
Om marktpartijen te prikkelen om een plan te ontwerpen dat niet alleen voldoet aan de gestelde minimumei-
sen, maar daarbovenop ook iets ‘extra’s biedt, worden enkele schaalbare kwaliteitseisen opgesteld waarop 
een plan beter of minder goed  kan scoren. Het voldoen aan de minimumeisen is dus een randvoorwaarde; 
door te scoren op de schaalbare eisen kan een partij extra punten verdienen waardoor zijn winkans toe-
neemt. .  
Het gunningscriterium is dat van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). De Inschrijver met de 
hoogste totaalscore (kwaliteit plus prijs) heeft de ‘economisch meest voordelige Inschrijving’ gedaan en wint 
de aanbesteding. Als randvoorwaarde geldt de betaalbaarheid van het plan waarmee wordt ingeschreven.  
 
De kwaliteit  zal worden gerelateerd aan onderwerpen als: 
1. imago en identiteit van het ontwerp, 
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2. functionaliteit en flexibiliteit van het gebouw 
3. duurzaamheid 
4. gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van het gebouw 
 
De gunningscriteria zullen zodanig worden fijngeslepen dat prijsdumping wordt voorkomen. Dit kan bijvoor-
beeld worden geborgd door ervoor te zorgen dat een marktpartij voldoende punten kan verdienen met het 
leveren van kwaliteit.  
 
3.4. Waarborg bij de aanbesteding: Plafondprijs 

Bij de aanbesteding wordt gewerkt met een plafondprijs. De Plafondprijs geldt als  financiële minimumeis. 
Als de biedingen niet onder die plafondprijs komen, dan wordt de aanbesteding stopgezet. Deze plafondprijs 
werkt dus als zekerheid voor de gemeente dat het project niet duurder wordt dan van te voren vastgesteld.. 
Het College stelt voorafgaand aan de aanbesteding de plafondprijs vast. Deze valt binnen de met de ge-
meenteraad vastgestelde financiële kaders.  
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4. Beoordeling en integriteit van de aanbesteding 

 
4.1. Zorgvuldig en professionele aanbesteding 

Het waarborgen van een zorgvuldige, onafhankelijke en vertrouwelijke aanbesteding is van het grootste 
belang omdat wanneer hierin fouten worden gemaakt de aanbesteding moet worden gestopt of ongeldig 
verklaard, hetgeen hoge kosten (schadeclaims, rechtszaken) en vertraging tot gevolg heeft. Om de aanbe-
stedingsprocedure van de nieuwbouw van het stadhuis Den Helder effectief en objectief te kunnen doorlo-
pen zijn de volgende maatregelen getroffen: 
1. De uitvraag  die in de selectieleidraad wordt opgenomen, zal zodanig zijn verwoord dat het voor Gega-

digden volledig helder is op welke aspecten zij worden beoordeeld. Zij zullen ook, door middel van een 
verificatie en validatieproces, moeten aantonen op welke wijze zij aan de gestelde eisen voldoen.  

2. De beoordeling van de plannen die worden ingediend zal worden gedaan door het aanbestedingsteam. 
Het aanbestedingsteam wordt gevormd door mensen die veel ervaring hebben met dergelijke aanbeste-
dingsprocessen en die onafhankelijk kunnen opereren.  

3. Om te voorkomen dat (de schijn van) belangenverstrengeling kan ontstaan en om te voorkomen dat 
(delen van ) voorstellen van de marktpartijen uitlekken, komt het toezicht op de aanbesteding zoveel 
mogelijk los te staan van de betrokken publieke partijen en politiek.   

 
4.2. Betrokkenheid College en Raad gedurende de aanbesteding 

Zodra de gemeenteraad akkoord gaat met de start van de aanbesteding, ligt het mandaat van uitvoering van 
de aanbesteding bij het College. Gedurende de aanbesteding zullen zowel College al raad op twee momen-
ten worden geïnformeerd, namelijk over de selectiebeslissing en over het gunningsbesluit. Het gunningbe-
sluit is een resultante van de aanbestedingsprocedure en geen besluit dat door College  en Raad wordt ge-
nomen.  
 
4.3. Borging ruimtelijke kwaliteit 

Binnen de aanbesteding van het project is het noodzakelijk om de ruimtelijke kwaliteit van het Stadhuis op 
een correcte wijze te borgen. Het stedenbouwkundig plan, inclusief de beeldkwaliteitsparagraaf, vormen 
daarvoor het kader. In aanvulling daarop hebben zowel de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit als de steden-
bouwkundig Supervisor een rol. In overleg met beide partijen is afgesproken dat de supervisor namens bei-
de partijen gedurende de aanbesteding het aanspreekpunt zal zijn. Met de supervisor wordt op dit moment 
gewerkt aan het opstellen van een protocol, waarin de rol en betrokkenheid wordt vastgelegd. Hierin zullen 
aspecten terugkomen als: 
1. Het bieden van een eenduidige en zekere regeling aan de Gegadigden. 
2. Op welke wijze en door wie het toetsingsproces ten aanzien van Welstandsnota en bestemmingsplan zal 

verlopen. 
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