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Toelichting document 

Beste lezer/geïnteresseerde/deelnemer aan de marktconsultatie IFR,  
 
Marktconsultatie en live webinar 
De Marktconsultatie IFR van het Rijksvastgoedbedrijf en het Minsterie van Defensie 
is in volle gang. 
We kijken terug op een naar onze mening zeer geslaagd live-webinar op 9 oktober 
2020, waar wij veel deelnemers hebben mogen verwelkomen en veel gesprekken en 
interactie hebben zien ontstaan zowel onderling in de chat als met de tafelgasten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het Webinar zijn er 178 aanmeldingen zijn geweest, met 158 unieke kijkers 
gedurende het webinar, waarvan meer dan 95% gedurende het hele webinar heeft 
gekeken.  
Voor deze grote interesse evenals de vele gestelde vragen en inhoudelijke discussies 
willen wij u allen alvast hartelijk danken en wij hopen dat het webinar en de 
beantwoording van de vragen u helpen bij uw inhoudelijke reactie op onze gestelde 
vragen in het marktconsultatiedocument welke u kunt indienen voor 4 november. 
Een reactie op onze gestelde vragen is het uiteindelijke doel van deze 
marktconsultatie. 
 
Systematiek beantwoording vragen in dit document 
De interactie tijdens het Webinar was dermate dat wij bij lange na niet alle (vooraf) 
gestelde vragen konden behandelen tijdens het Webinar. Zoals ook in het 
marktconsultatiedocument aangegeven en tijdens het webinar benoemd zullen wij 
wel zeker alle vragen beantwoorden. 
 
Middels dit document willen wij graag alle gestelde vragen behandelen en 
beantwoorden. Per thema, zoals ook aangehouden in het Webinar en het 
marktconsultatiedocument, zullen wij antwoorden geven op gestelde vragen. De 
vragen zijn geclusterd in deelonderwerpen waarbij per deelonderwerp een 
toelichting/antwoord wordt gegeven op de gestelde vragen v.w.b. dat onderwerp 
beantwoord. De exact gestelde vragen met de verwijzing in welk deelonderwerp de 
beantwoording daarvan staat is opgenomen in de bijlage bij dit document. 
 
Vooropgesteld staat dat alle vragen in dit document worden beantwoord naar de 
kennis en stand van zaken van oktober 2020, oftewel in een vroege 
voorbereidingsfase van het programma. In de verdere voorbereiding van het 
programma en specifieke kazernes kan het zijn dat aspecten en uitgangspunten 
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worden ontwikkeld of aangepast. Bij eventuele toekomstige aanbestedingen en 
opdrachten zijn de dan opgegeven uitgangspunten leidend.  
De antwoorden op de vragen zijn voor nu bedoeld als aanvullende achtergrond ten 
behoeve van het indienen van uw reactie op deze marktconsultatie. 
 
Relatie overig documenten en vervolg 
Dit document kunt u lezen in samenhang met het marktconsultatiedocument en de 
gepubliceerde achtergrondinterviews op de website van het Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/activiteiten/2020/10/09/marktconsultati
e-industrieel-flexibel-en-remontabel-bouwen-defensie  
 
Wij kijken uit naar uw reactie (uiterlijk in te dienen op 4 november 2020)! 
 
Met vriendelijke groet,   
 
 
 
 
Het Programmateam Objectgericht Revitaliseringsprogramma                                    
(een samenwerking tussen het Rijksvastgoedbedrijf en het Ministerie van Defensie) 
 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/activiteiten/2020/10/09/marktconsultatie-industrieel-flexibel-en-remontabel-bouwen-defensie
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/activiteiten/2020/10/09/marktconsultatie-industrieel-flexibel-en-remontabel-bouwen-defensie


 

Definitief | Marktconsultatie Revitaliseringsprogramma – vragen en antwoorden Live Webinar | 20 oktober 2020 

 Pagina 6 van 32 

  

1. Thema: Algemeen Programma 

Doelen Revitaliseringsprogramma 
Primair moet het vastgoed het primaire proces van Defensie ondersteunen: de 
opwerking van militaire eenheden die kunnen worden ingezet in ieder 
geweldsspectrum, wereldwijd. De bedrijfsprocessen moeten op een zo efficiënt 
mogelijke wijze ondersteund worden terwijl het vastgoed ook een comfortabele en 
veilige werk en verblijfsplek is. Omdat de wereld en daarmee defensie steeds sneller 
veranderd is een flexibele inzet en adaptiviteit van de gebouwen belangrijk.  

Wij sturen daarom op het optimum in de onderstaande criteria met onderliggende 
begrippen: 

• Toekomstvast: ontwikkelruimte, (klimaat) adaptatie, 
portefeuilleoptimalisatie, aantrekkelijke werkomgeving, goede inpassing van 
de defensieactiviteiten in de omgeving. 

• Duurzaam: verduurzaming van de vastgoedportefeuille conform het 
rijksbeleid, natuurwaarden, circulariteit. 

• Compliant: omgevingswet, wet& regelgeving, eenvoudig te keuren en te 
onderhouden 

• Structureel betaalbaar: optimaal resultaat binnen de investerings ruimte,  
LCC (balans tussen investerings en explotatiekosten) 

 
Voor Defensie gaat het uiteindelijk om de jaarlijkse kosten die gepaard gaan met 
investeringen en het exploiteren van de vastgoedportefeuille. Wij sturen daarbij 
naast het absolute investeringsvolume ook op de TCO gedurende de beoogde 
levensduur. Sturen op gebruikskosten is denkbaar indien er andere 
financieringsvormen of contractvormen (building as a service) het meest optimaal 
lijken voor het bereiken van de doelen van Defensie. 
 
Programmavisie  
Defensievastgoed: feiten en cijfers 
35.000 hectare terrein, waarvan 26.000 hectare oefen- en schietterrein 
10.942 gebouwen, waarvan 289 monumenten 
6 miljoen m2 vloeroppervlak 
491 km waterleiding 
616 km rioleringen 
1620 km elektriciteitsleidingen 

Het revitaliseringsprogramma richt zich op de kernvoorraad, ca 4 mln m2 van de 6 
mln m2. Hiervan slopen we ca 2,1 mln m2 en bouwen we 1,3 mln m2 terug. De 1,9 
miljoen m2 die behouden blijft gaan we verduurzamen en brengen we op norm 
(technische kwaliteit, asbest, brandveiligheid). Ook deze gebouwen worden getoetst 
op de criteria: toekomstvast, duurzaam, compliant en structureel betaalbaar. 
 
De defensieorganisatie is continue in ontwikkeling: nieuwe werkwijzen, nieuw 
materiaal en gebruikers. Het verouderde, uit kleine gebouwen bestaande vastgoed 
kan dit niet ondersteunen, Daarom inzetten op grootschalige aanpak, vernieuwen en 
renoveren. Grotere flexibele gebouwen met compacte opzet zorgen voor een goede 
match en creëert ontwikkelruimte op de kazernes voor latere nieuwe behoeften. Er 
zijn daarbij veel gebouwtypen die op alle locaties voorkomen: legering, kantoren, 
leslokalen, magazijnen, werkplaatsen etc. Deze willen we zoveel als mogelijk met 
standaard bouwstenen realiseren. En omdat de kazernes in gebruik blijven met een 
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zo efficiënt mogelijk bouwproces op locatie. Daarbij kan de configuratie van de 
bouwstenen tot een gebouw, bijvoorbeeld verschillende typologieën onder een dak 
of verticale vs. horizontale stapeling afgestemd worden op de lokale behoefte en 
omgevingsrandvoorwaarden. Wij kunnen ons voorstellen dat er binnen de 
bouwsystemen ruimte is voor variatie in beeldkwaliteit en belevingswaarde voor de 
DO-en. Wij laten ons graag inspireren. 
 
Infrastructuur, bestaand vastgoed, gronden en lopende projecten 
Met de revitalisering wordt een beweging gemaakt van kleine inefficiënte 
versnipperd gelegen gebouwen naar grote efficiënte gebouwen conform het concept 
van de compacte kazerne. Hierdoor ontstaat vrije ruimte op de kazerne. Deze vrije 
ruimte is bij de kazernes uit de kernvoorraad primair bedoeld als ontwikkelruimte 
voor toekomstige ontwikkelingen binnen defensie zoals nieuwe werkwijzen, nieuw 
materieel en nieuwe gebruikers.  
De revitalisering beoogd de herontwikkeling en verduurzaming van een volledige 
kazerne: gebouwen met installaties, bovengrondse en ondergrondse infrastructuur 
en energiesystemen. Voor, tijdens en na de revitalisering zullen er lopende en 
nieuwe ontwikkelingen, projecten en contracten zijn. Deze zullen integraal worden 
meegenomen in de aansturing van het revitaliseringsprogramma. Dit geldt ook voor 
het DBBS. 

Bestaande kennis en ervaring 
De kennis van defensie wordt ingebracht door de verschillende defensieonderdelen, 
het Defensie Ondersteunings Commando (DOSCO) waar de diens Defensie 
Vastgoedmanagement (DVM) onderdeel van is, en de defensiespecialisten van het 
Rijksvastgoedbedrijf. 
Er zijn voorbeelden in Denemarken, Frankrijk en Nieuw Zeeland waarbij 
gelijksoortige opgaven spelen. Echter op een andere schaal en andere lokale 
omstandigheden. 
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2. Thema: Industrieel 

Standaardisatie 
Defensie is op zoek naar industriële, flexibele, remontabele (IFR) bouwconcepten die 
in zekere mate tegemoet komen en/of invulling kunnen geven aan de organisatie 
brede standaarden en doelstellingen en die als geheel vanuit een ‘total cost of 
ownership’ benadering structureel betaalbaar zijn.  
 
Het betreft standaarden/producten die op meerdere defensielocaties kunnen worden 
toegepast voor bijvoorbeeld kantoor/les/legering alsook voor  opslag/werkplaats 
/kantoor en voldoende flexibel zijn om uitgevoerd te kunnen worden binnen de 
kaders van een lokale stedenbouwkundige context.  
Defensie is juist benieuwd naar de wijze waarop dit proces in samenwerking met de 
markt kan worden bereikt en wij zien in uw reactie vraag voorbeelden die u heeft 
waarin meerdere functies in één gebouw worden ingepast.  
 
Defensie heeft in het kader van circulariteit en grootschalige revitalisaties ook 
nadrukkelijk behoefte aan industriële flexibele bouwconcepten die kunnen worden 
toegepast op bestaande gebouwen.  
 
Defensie heeft een voorkeur voor bewezen technieken. Daar waar bewezen 
technieken tekort schieten en/of nieuwe technieken veelbelovend worden geacht is 
Defensie bereid i.o.m. het Rijksvastgoedbedrijf om te participeren. 
De mogelijkheden en toepassing van 3D printen kunnen een waardevolle aanvulling 
zijn voor of naast het realiseren van IFR (tussen)producten.  
Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf zijn benieuwd naar concrete voorbeelden en/of 
toepassingen in uw reactie. 
 
Logistiek en industrialisatie 
Defensie realiseert zich dat deze enorme opgave een impuls kan genereren voor 
‘bouwend Nederland’ in het toepassen IFR bouwconcepten. 
Het is aan de markt om wel of niet en op welke wijze te anticiperen op deze 
ontwikkeling. 
Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf zijn benieuwd waar huidige bouwhubs zich 
bevinden en willen graag eens zo’n bouwhub komen bekijken. Defensie en het 
Rijksvastgoedbedrijf onderzoeken in een volgende fase graag samen of een 
bouwhub, productiefaciliteit (assemblage deelproducten?) of iets dergelijks ten 
behoeve van het revitaliseringsprogramma logistiek en economisch interessant is en 
verenigbaar is met het primaire proces van Defensie. 
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3. Thema: Flexibel 

Adaptiviteit 
Het RVB en Defensie zijn we op zoek naar vastgoedoplossingen voor Flexibele 
gebouwen. Wat we onder meer onderzoeken is of we voor alle locaties 1 generieke 
bouwsysteem met  ontwerpvrijheden moeten inkopen, of dat we per locatie een IFR- 
product inkopen, of wellicht nog andere maatwerkoplossingen.    
Dat hangt van de gebouwfunctie af en de betekenis van het object voor Defensie. 
 
Het opsplitsen van gebruiksfuncties in meerdere categorieën lijkt vanuit het 
perspectief van Defensie/het RVB logisch. 
  
Voor de functies legering-regulier, legering-opleiding en kantoren is reeds gekeken 
naar de benodigde maat van individuele ruimten en maatverhouding van 
ruimtegroepen, cq de gebouwen: 

• Hoe verhoudt de maat van bijv. een 8 persoons slaapkamer zich tot 1 
persoonskamers of een lesruimte. Wat is generiek een goede gangbreedte, 
etc.  

Daaruit is een maatsysteem gekomen, waarbij we denken dat de 3 genoemde 
functies uitwisselbaar zijn. Er is daarbij een verschil tussen standaard 
uitgangspunten en een standaard ontwerp. We bekijken per functie wat de 
generieke eenheid kan zijn. Soms is dat op ruimteniveau, soms op afdelings- en 
soms op gebouwniveau. We zijn vooral op zoek naar bouwconcepten waarmee we 
flexibel invulling kunnen geven aan die variabele behoefte, gebruik makend van die 
generieke eenheden.  
 
Wij zijn geïnteresseerd in voorbeelden waarbij u binnen een 
bouwsysteem/maatsystematiek vergelijkbare functies hebt gerealiseerd en 
voorbeelden waar een functiewisseling heeft plaatsgevonden; Welke ingreep was 
daar voor nodig. 
 
Het bouwsysteem, waar wij naar zoeken moet op zo veel mogelijk locaties kunnen 
inspelen op de lokale kenmerken en eisen. Dus zal het in verschillende (bouwmassa) 
vormen en beeldkwaliteitskenmerken gerealiseerd moeten kunnen worden. 
Een voorgestelde modulaire opbouw die voldoet aan de ruimtelijke, functionele en 
technische eisen kan daarbij ook zeker aantrekkelijk zijn voor het RVB/Defensie. 
Meer, naarmate de verwachting bestaat dat verplaatsing ook daadwerkelijk binnen 
de levensduur gaat plaatsvinden. 
 
Overigens zullen niet alle gebouwen adaptief worden uitgevraagd. Functiespecifiek 
(en door IFR eventueel verplaatsbaar) kan ook een strategie zijn op een locatie of 
voor specifieke gebouwen. 
 
 
Het RVB/Defensie is zich bewust dat voor toekomstige functie-uitwisseling op 
voorhand al geïnvesteerd moet worden in een vaak onvoorspelbare toekomst en dat 
die investering niet altijd ten volle wordt benut 
We kunnen tenminste 2 soorten standaard gebouwen uitvragen: adaptief / 
functiespecifiek. 
 
Op voorhand moeten we (per opgave) een inschatting maken van de meest 
economische variant. 
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Voorbeelden functiespecifiek: 
- Legering blijft legering, lokaal 
- Legering blijft legering, maar op een nieuwe locatie 
- Legering wordt studentenhuisvesting 

 
Voorbeelden adaptief: 

- Legering wordt les-of kantoorgebouwen, op huidige terrein of elders (eigen / 
markt) 

Verplaatsbaarheid 
Voor een deel van de gebouwen is het absoluut denkbaar dat gebouwen van de ene 
kazerne naar de andere kazerne moeten worden verplaatst. Het remontabele aspect 
maakt dit naar onze hoop in ieder geval (grotendeels) mogelijk.  
 
Verplaatsen is geen doel, maar soms noodzakelijk. Soms is het al voorspelbaar, 
soms moet het onverwacht. Naarmate de oplossing meer adaptief is, zal de 
noodzaak tot verplaatsen minder worden. De best passende strategie moeten we 
keer op keer maken.   
 
Voorbereiding hierop begint in de ontwerpfase. Toepasselijke termen zijn 'reversed 
design' of 'design-4-disassembly'. Onze hoop is dat er op de markt reeds goed 
toepasbare systemen zijn.  
Afhankelijk van de gekozen contractvorm is dat iets wat deels bij marktpartijen 
uitgevraagd kan worden (aannemende partijen of ontwerpende partijen) dan wel zal 
dit (deels) door het RVB worden gedaan. 
 
Eisen 
Voor defensie is een prettige werk en leefomgeving een kritische succesfactor voor 
de werving en behoud van personeel. Daarbij bepalen vele factoren het succes voor 
het succes zijn vele factoren. 'De mens centraal' is een van die belangrijke factoren. 
Uitstekende WIFI, een goed waterstraal (douche), een gezonde en visueel 
aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Geen interne of externe omgevingshinder 
(t.b.v. een goede nachtrust). Een veilige huisvesting is uiteraard ook een aspect van 
'de mens centraal'. 
 
Specifieke eisen en succesfactoren op locaties en voor specifieke gebouwen hangen 
af van de gebouwfunctie af en de betekenis van het object voor Defensie. Deze 
zullen project- en locatie specifiek op een later moment worden bekend gesteld bij 
toekomstige aanbestedingen. 
 
Specifiek met betrekking tot de vragen over houtbouw: Met hout is ontzettend veel 
mogelijk. Wij zetten in op duurzaam en circulair materiaalgebruik en de 
draagconstructie bepaalt in hoge mate de ecologische footprint.  Graag zien wij in 
uw reactie uw visie op materiaalgebruik in relatie tot duurzaamheid en circulariteit. 
 
Installaties 
IFR kan ook gelden voor installaties. Dit aspect moeten wij nog onderzoeken en voor 
input van de markt houden wij ons aanbevolen. Zeker ook als er voorstellen zijn 
voor klimaattechnische oplossingen die (eenvoudig aanpasbaar) geschikt te maken 
is voor woon, les en kantooromgeving, ook voor de gebouwen die behouden blijven.  
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4. Thema: Remontabel 

Verduurzamen bestaand vastgoed 
De huidige voorraad van Defensie heeft ongeveer 6 miljoen m2. Het revitaliserings-
programma raakt 4 miljoen m2: 2,1 miljoen m2 wordt gesloopt en 1,9 miljoen m2 
wordt op norm gebracht en verduurzaamd. Circulariteit begint naar onze mening bij 
de keuze van hergebruik of sloop. Vele gebouwen van Defensie zijn erg oud, klein en 
staan op de verkeerde plek. Voor deze gebouwen wordt de keuze gemaakt de 
gebouwen te slopen en de onderdelen waar mogelijk te demonteren en her te 
gebruiken. Er zijn ook een aantal gebouwen die weliswaar oud zijn, maar van 
voldoende omvang en ruimtelijk inpasbaar in het stedenbouwkundig plan. Voor die 
gebouwen wordt gekeken of hergebruik (van bijvoorbeeld het casco) mogelijk is en 
of de gebouwen uitbreidbaar (horizontaal en verticaal) zijn. 
Het verduurzamen van het bestaande vastgoed hebben we niet meegenomen in 
deze marktverkenning. Het is echter wel een interessant onderwerp en we horen 
graag uw ideeën hierover. 
 
Tijdelijke huisvesting 
Tijdens het revitaliseringsprogramma zal de winkel open moeten blijven. Om die 
reden zal het programma per locaties gefaseerd uitgevoerd worden. Op een aantal 
locaties is er ruimte genoeg. Hier kunnen we op de onbebouwde plekken gaan 
bouwen. Op andere locaties zal de nieuwe bebouwing op de locaties van de huidige 
bebouwing moeten worden gerealiseerd. In die situatie kan het noodzakelijk zijn dat 
er eerst een interimvoorziening gerealiseerd moeten worden. Voor deze 
interimvoorziening willen we in eerste instantie gebruik maken van IFR-gebouwen. 
Deze IFR-gebouwen zullen we mogelijk verplaatsen als interim of permanente 
huisvesting op een andere locatie.  We sluiten niet uit dat er soms gekozen wordt 
voor bouw met een verwachte gebruiksperiode < 5 jaar vallend onder tijdelijk bouw 
uit het Bouwbesluit. De interne verhuisbeweging worden door Defensie zelf verzorgt 
en maken geen onderdeel uit van het revitaliseringsprogramma. 
 
Subsidies 
Voor verduurzaming zijn er subsidieregeling op nationaal en Europees niveau. 
Momenteel wordt onderzocht in hoeverre het revitaliseringsprogramma gebruik kan 
maken van deze regelingen. Een verdere relatie met deze uitvraag is er niet. 
 
Hergebruik sloop 
In 2050 moet Nederland circulair zijn. Dat betekent dat we geen primaire 
grondstoffen meer toe mogen voegen. Materialen moeten dus uit hergebruik komen. 
In deze eeuw wordt een piek verwacht aan materialen. Dat betekent dus schaarste. 
Om die reden is het belangrijk dat we hier zo snel mogelijk mee beginnen. Als 
onderdeel van het revitaliseringsprogramma gaan we 2,1 miljoen m2 slopen. We 
willen deze vrijgekomen materialen zo hoogwaardig mogelijk opnieuw inzetten. 
Idealiter zo lokaal mogelijk, en als het even kan voor eigen gebruik in de 1,3 miljoen 
m2 die we willen bouwen met IFR. Het doel is hergebruik tegen de laagste 
milieulasten, dus als een ander (meer lokaal) nog iets aan de grondstoffen heeft en 
de timing klopt, dan zou het ook door een andere partij gebruikt kunnen worden.  
Verificatie van circulair slopen (of beter gezegd hoogwaardig herbestemmen) gaat 
hoe dan ook helpen. Het opzetten van circulaire grondstof hubs sluiten we niet uit.  
 
Met deze marktconsultatie willen we graag inzicht krijgen of hergebruik voor eigen 
gebruik binnen IFR mogelijk is. We kunnen ons voorstellen dat daarvoor inzicht in de 
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materialen nodig is. Een eerste inzicht wordt gegeven in de materiaalpotentiescan 
die als bijlage bij het marktconsultatiedocument is opgenomen. 
 
Hoogbouw 
Op dit moment heeft Defensie ongeveer 5.500 gebouwen (fietsenstallingen, 
trafohuisjes en dergelijke niet meegerekend) in eigendom. Hiervan zijn er ongeveer 
370 gebouwen hoger dan 3 verdiepingen en ca. 70 gebouwen tussen de 6 en 20 
verdiepingen. Met de revitalisering wordt een beweging gemaakt van kleine 
inefficiënte naar grote efficiënte gebouwen. Daar hoort ook meer hoogbouw bij. Per 
gebruiksfunctie hanteren we daar andere uitgangspunten voor. Zo is het 
bouwsysteem van een legering, kantoor of lesfunctie standaard stapelbaar tot 
minimaal 4 bouwlagen en het dak geschikt voor het plaatsen van PV-panelen 
eventueel i.c.m. extensief groen dak. Voor opslaggebouwen geldt dat ze tenminste 
in 2 bouwlagen zouden moeten kunnen worden opgetrokken. 
 
Duurzaamheid en de omgeving 
Onder duurzaamheid verstaan we de energietransitie, circulariteit, 
biodiversiteit/natuurinclusief bouwen en klimaatadaptie. Bij de energietransitie 
bekijken voor welk vastgoed een volledig autonome energievoorziening nodig is en 
waar mogelijkheden tot samenwerking met de omgeving liggen. 
Ook in het kader van de Adaptieve Krijgsmacht wordt aan de energietransitie 
invulling gegeven. We verkennen bijvoorbeeld of en op welke manier 
defensieterreinen ingezet kunnen worden voor de opwekking van duurzame energie 
en de rol van Defensie hierin. Defensie is in 2020 samen met het 
Rijksvastgoedbedrijf en stichting De Bouwcampus een onderzoek gestart naar de 
mogelijkheden van regionale energiesystemen en –mogelijkheden (Gebiedsgerichte 
Aanpak). Vanuit een kazerne perspectief wordt met een grote, lokale groep 
(energie-, bouwbedrijven, kennisinstituten, gemeentes, politie en brandweer) 
bekeken op welke manier een kazerneterrein kan bijdragen aan de invulling van de 
gewenste energiesystemen.  
 
Software 
Software programmaondersteuning 
Ondersteuning door middel van software is niet meegenomen in de vragen van de 
marktverkenning. De afweging tussen diverse thema’s is een onderwerp waar we 
ons momenteel in verdiepen. Om die reden is onze interessant gewekt en horen we 
graag uw ideeën hierover. 
 
Software assetmanagement 
Het RVB en Defensie zijn niet op zoek naar software pakketten voor volledig 
assetmanagement. Wel relevant zal mogelijk worden de data(stroom) die door 
onder meer de toepassing van sensoren en GebouwBeheerSystemen wordt 
gegenereerd en uiteindelijk beschikbaar aan het RVB kan worden gesteld. Dit is 
echter niet specifiek gelieerd aan IFR. De voorwaarde is dat het RVB eigenaar 
is/wordt van deze data. 
 
Huur of eigendom 
Voor huren staan we voor open. Met huren zien we mogelijkheden op het gebied van 
circulariteit. Daarnaast zijn we kansen om de investeringsdruk te verkleinen. We 
zullen hierbij vooral toetsen op de TCO. Zie ook onder thema contractering. 
 
Overig 
Smartbuilding 
Smart Building is zeker een thema dat kan bijdragen aan duurzaamheid, maar ook 
aan beter (betaalbaar) beheer en onderhoud. Daar waar smart building concepten 
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toegevoegde waarde hebben voor onze doelen en betaalbaar zijn staan wij open 
voor de mogelijkheden.  
 
PV-panelen 
Door het RVB wordt momenteel gewerkt aan een document met de uitgangspunten 
voor het veilig plaatsen van PV-panelen op daken. Deze is op dit moment nog niet 
gereed. 
 
Flexibiliteit omringende systemen 
De boven- en ondergrondse infra is onderdeel van het revitaliseringsprogramma. 
Met name de ondergrondse infra bereikt op veel locaties naar verwachting 
binnenkort het einde van de technische levensduur en zal ook moeten worden 
aangepast door de herinrichting van de kazerne. Dit biedt een kans voor de 
mobiliteit (in combinatie met de ambitie om het groot deel van het wagenpark te 
elektrificeren) en de benodigde infra voor de opwekking, distributie en opslag van 
duurzame energie. 
 
Stedenbouwkundige plannen 
Het is de wens van Defensie om het vastgoed zoveel als mogelijk te 
standaardiseren. We willen echter eenheidsworst voorkomen waardoor de kwaliteit 
van de binnen- en buitenruimte niet onbelangrijk is. Op dit moment is het RVB bezig 
met het opstellen van het stedenbouwkundig plan.  
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5. Thema: Contractering en marktinzichten 

Algemene vraagstelling/ scope 
Een belangrijk onderdeel van het Revitaliseringsprogramma is de inzet op Industrieel, 
Flexibel en Remontabel bouwen (‘IFR’). Middels deze marktconsultatie worden de 
aannames vanuit Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf getoetst om te kijken in 
hoeverre IFR kan bijdragen aan het verwezenlijken van de programmadoelstellingen. 
Deze marktconsultatie richt zich in het bijzonder op IFR.  
Specifieke eisen en succesfactoren op locaties en voor specifieke gebouwen hangen 
af van de gebouwfunctie af en de betekenis van het object voor Defensie. Deze 
zullen project- en locatie specifiek op een later moment worden bekend gesteld bij 
toekomstige aanbestedingen. 
 
De scope van het Revitaliseringsprogramma betreft het uitvoeren en coördineren van 
alle activiteiten die nodig zijn om de objecten te laten voldoen doen aan de 
doelstellingen van het revitaliseringsprogramma. Dit betreft onder andere onderzoek, 
ontwerp, realisatie, onderhoud. De exacte scope van opdrachten zal later pas worden 
vastgesteld en gecommuniceerd. Werkzaamheden waar reeds (langlopende) 
bestaande contracten voor zijn zullen initieel niet in scope van nieuwe opdrachten 
zitten, zolang die bestaande contracten nog lopen. 
 
Systeem inkopen vs. nieuw ontwikkelen 
Langetermijnvisie 
Het revitaliseringsprogramma betreft een grootschalig programma. Naast de 
inhoudelijke componenten is uiteraard contractvorming een belangrijk onderdeel. Als 
publieke organisaties zijn Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf gebonden aan 
aanbestedingsregels, maar bestaat er binnen deze regels een grote mate van vrijheid 
bij het indelen van opdrachten en contracten. 
 
Onderhavig programma kent een langetermijnvisie, waar IFR het uitgangspunt voor 
zal zijn. Dit programma heeft een lange doorlooptijd, waar per cluster steeds opnieuw 
gekeken zal worden naar de passendheid en bijzonderheden op de betreffende 
kazerne(s), maar ook lessons learned welke meegenomen zullen worden. De 
ontwikkelingen op de markt zullen hierbij ook nauwlettend in de gaten gehouden 
worden, zodat de beste lange termijnvisie kan worden geborgd, passend bij de kennis 
en kunde van de markt. 
 
Het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie zijn zich bewust van het feit dat marktpartijen 
niet perse dezelfde lange termijn visie hebben vanuit het eigen commercieel belang, 
maar dit hoeft niet in de weg te staan aan een goede samenwerking. Het 
Rijksvastgoedbedrijf kan op basis van eigen kennis externe partijen scherp houden 
om deze lange termijn visie te verwezenlijken dan wel de randvoorwaarden hiervoor 
in contracten vastleggen. 
 
Eventuele tips en/of suggesties om in contracten externe partijen aanvullend te 
motiveren de lange termijn visie van Defensie te helpen verwezenlijken horen wij 
uiteraard graag in reactie op deze marktconsultatie. 
 
Beschikbaarheid van systemen op de markt en randvoorwaarden 
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Een belangrijke afweging in het kader van contractering betreft de afweging op welke 
wijze het Rijksvastgoedbedrijf gaat inkopen in relatie tot IFR. In dit kader zijn enkele 
varianten denkbaar, namelijk enerzijds een systeem inkopen wat beschikbaar is op de 
markt en anderzijds een systeem laten ontwikkelen (voor het ontwerp, maar ook 
ontwerp en realisatie zou mogelijk kunnen zijn).  
 
Om deze afweging goed te kunnen maken, is het noodzakelijk om te toetsen en 
achterhalen wat er beschikbaar is in de markt. Een belangrijk vraagstuk hierin zijn de 
randvoorwaarden, kansen en risico’s binnen voorgenoemde varianten. Middels deze 
marktconsultatie wil Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf deze informatie vanuit het 
perspectief van de markt ophalen bij de markt. 
 
In het marktconsultatiedocument worden meerdere vragen gesteld in het kader van 
deze afweging (zie hiervoor bijvoorbeeld vraag MC1 t/m 10). Graag zien wij dan ook 
uw reactie hieromtrent tegemoet.  
 
Niveau van uitvraag 
Wat betreft het niveau van uitvraag dient tevens nog de afweging gemaakt te worden 
of dit functioneel of technisch gespecificeerd zal worden. Het Rijksvastgoedbedrijf 
heeft ervaring met beiden niveaus van uitvragen, echter is vanuit ons perspectief 
relevant om te kijken wat de beste aansluiting biedt met de oplossingen welke op de 
markt beschikbaar zijn. Dit zal mede beïnvloed kunnen worden door de 
beschikbaarheid van systemen. Graag zien wij ook hier uw visie op (zie ook vraag 
MC6 uit het marktconsultatiedocument). 
 
Programma-inkoop 
Clustering 
Zoals in het marktconsultatiedocument ook is aangegeven is een belangrijke afweging 
welke werkzaamheden bij elkaar worden ‘geclusterd’ (in één contract aanbesteed). Bij 
clustering kan gedacht worden aan thematisch clusteren (bijvoorbeeld soortgelijke 
dienstverlening over een bepaalde periode aanbesteden in één of enkele contracten) 
of geografisch clusteren (werkzaamheden op een gelijke locatie in één of enkele 
contracten aanbesteden). 
Een dergelijk clusteringsvraagstuk speelt op allerhande niveaus en vlakken, zowel 
voor werken (nieuwbouw, renovatie, infrawerkzaamheden), als voor 
advieswerkzaamheden (ontwerp, onderzoeken) en eventuele leveringen (energie), 
zowel onderling als op zich zelf staand per soort werkzaamheid. 
 
De afweging omtrent clustering moet nog gemaakt worden en hangt samen met de 
capaciteit welke vanuit de markt beschikbaar is en de te kiezen contractvorm. Op deze 
wijze nemen wij ook het MKB in ogenschouw om te borgen dat we de lat op de juiste 
plek beleggen, enerzijds zodat opdrachten logisch geclusterd kunnen worden, 
anderzijds om opdrachten ook (gedeeltelijk) toegankelijk te behouden voor het MKB 
en om te komen tot een praktisch hanteerbare indeling van contracten binnen het 
gehele programma. 
 
Capaciteit markt 
De uiteindelijke afweging wordt uiteraard gemaakt mede op basis van de eigen 
organisatie- mogelijkheden en –wensen, maar ook de capaciteit en mogelijkheden 
vanuit marktpartijen. Zo willen Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf passende 
opdrachten geven aan marktpartijen. In het marktconsultatiedocument wordt hier 
aandacht aan besteed middels de vragen MC11 t/m MC17.  



 

Definitief | Marktconsultatie Revitaliseringsprogramma – vragen en antwoorden Live Webinar | 20 oktober 2020 

 Pagina 16 van 32 

 
Specifiek op het gebied van IFR bouwen zal niet elke (markt)partij even ver zijn en/of 
evenveel capaciteit hebben voor de uitvoering daarvan, hetgeen ook met een (volle) 
orderportefeuille te maken kan hebben). Dit kan relevant zijn voor het bepalen van 
een geschikte omvang van een contract, maar ook voor de haalbaarheid qua planning 
van het gehele Revitaliseringsprogramma. 
 
Wij begrijpen tevens dat het voor u, als marktpartij, ook noodzakelijk is om vanuit 
onze zijde als opdrachtgever een bepaalde productie te kunnen garanderen. Geef 
daarom met name bij vraag MC15 aan welke omvang c.q. verwachting qua opdrachten 
u nodig heeft.  
 
Aanbestedingsprocedure 
Aanbestedingsstrategie en procedure 
Deze marktconsultatie wordt gevoerd in de voorbereidingsfase van het 
Revitaliseringsprogramma. Een vroegtijdige dialoog over omvangrijke trajecten 
tussen Defensie en het RVB als opdrachtgevers en marktpartijen als potentiele 
toekomstige opdrachtnemers wordt door Defensie en het RVB belangrijk en 
noodzakelijk geacht. Dit betekent dat er niet gelijk op zeer korte termijn na afloop 
van deze marktconsultatie één opdracht wordt gepubliceerd.  
 
De uitkomsten van de marktconsultatie zullen direct gebruikt kunnen worden in de 
voorbereiding om de uiteindelijke inkoop en aanbestedingsstrategie vorm te geven 
alsook mogelijke uitvraagdocumenten. In deze aanbestedingsstrategie zullen o.a. de 
randvoorwaarden, capaciteit, beschikbaarheid van systemen, maar ook risico’s in 
het kader van IFR meegenomen worden. Kijkend naar de aanbestedingsprocedure 
zullen, mede gelet op de omvang, waarschijnlijk Europese Aanbestedingen gevolgd 
worden. Afhankelijk van de soort opdracht en de gekozen clustering kan dit per 
geval anders zijn. Dit wordt vanzelfsprekend toegepast aan de hand van de 
opdrachtwaarde in relatie tot de Europese en nationale drempelwaarden.  
De aanbestedingsstrategie zal passen binnen de programmatische opzet, met 
niveaus qua strategie (programma uitgangspunten en invullingen op 
project/kazerne/lokaal niveau), om zo maximaal rekening te kunnen houden met 
lokale omstandigheden en ook een te implementeren PDCA-cyclus. 
 
Contractvormen 
Intellectueel eigendom  
Voor het RVB/Defensie is het van belang dat enig aan te besteden concept/ te gunnen 
opdracht niet leidt tot latere problemen met het stellen van concurrentie (waartoe een 
verplichting bestaat conform aanbestedingsregels). Een situatie waar een strikte 
gebondenheid bestaat aan één/enkele leveranciers in verband met intellectueel 
eigendom is daarmee niet wenselijk. Het uitgangspunt bij enige specifiek door partijen 
aangeboden of ontwikkeld systeem is daarom open source voor zover van toepassing.  
Verzoek om in uw reactie met deze randvoorwaarde rekening te houden en aan te 
geven waar u meent dat dit tot problemen zou leiden en/of aanvullende 
randvoorwaarden (bijvoorbeeld grotere opdrachtomvang om ontwikkelkosten te 
dekken).  
 
Eigenaarschap en innovatieve contractvormen (Flexibiliteit) 
Zoals ook in het marktconsultatiedocument aangegeven is een contractvorm nog niet 
vastgesteld. Dit kan/zal ook zeker kunnen gaan verschillen afhankelijk van de 
werkzaamheden/dienstverlening etc. 
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In deze fase willen wij nog een brede blik houden en ook minder gebruikelijke 
contractvormen beschouwen waarbij mogelijk een andere rol wordt ingenomen door 
Defensie (dan de klassieke eigenaarsrol), zoals een contract met dienstverlening erbij, 
vastgoed as a service en/of leasen / huren. Wij kunnen ons bijvoorbeeld goed 
voorstellen dat vanaf een bepaalde gebruiksduur bijvoorbeeld vastgoed as a service 
economisch niet meer voordelig zal zijn. Voor ons is bij die afweging ook relevant wat 
de mogelijkheden en/of randvoorwaarden van marktpartijen zijn alvorens enige keuze 
wordt gemaakt door ons. Daar hebben we ook vragen bij gesteld in ons 
marktconsultatiedocument. Heeft u een suggestie/idee hierover neem het op in uw 
reactie en schets daarbij ook de voor u (c.q. volgens u) belangrijke randvoorwaarden. 
 
Uiteindelijk zullen door het RVB/Defensie keuzes worden gemaakt welke zullen worden 
vormgegeven in contractdocumenten zodat bij enige uitvraag het level-playingfield 
wordt gewaarborgd. Specifieke contractvoorwaarden (inclusief ABDO of niet) worden 
op dat moment pas bekend. 
 
Duurzaamheidseisen  
Duurzaamheid is een belangrijke rol in het Revitaliseringsprogramma. Dit zit met 
name in de opzet en uitvraag van het gehele programma. Specifieke eisen die gesteld 
zullen worden aan opdrachtnemers om in aanmerking te komen voor opdracht, zoals 
bijvoorbeeld geschiktheidseisen en/of gunningcriteria, zullen worden medegedeeld in 
de relevant aanbestedingen zelf. Dergelijke eisen zullen te allen tijde een 
relatie/verband moeten hebben met de uit te voeren opdracht.  
 
Vervolg marktconsultatie 
Mogelijkheid tot stellen van vragen en indienen reactie 
Vrijdag 9 oktober jl. heeft het Live- event plaatsgevonden, waar de vragen (die tijdens 
of voorafgaand aan het Live- event gesteld zijn) in onderhavig document weergegeven 
en beantwoord zijn. Uiteraard kunnen wij ons voorstellen dat u (ook na het Live- 
event) nog vragen heeft over deze marktconsultatie. Vragen kunt u stellen via: 
postbus.rvb.marktconsultatieIFR@rijksoverheid.nl.  
 
Omdat dit een bijzonder en innovatief programma is geven wij graag de gelegenheid 
voor (en zoeken wij ook in deze tijd die om een andere aanpak vraagt) een 
innovatieve reactie. Na afloop van het Live- event bieden wij u de gelegenheid om 
aan de slag te gaan met uw reactie. De wijze is vrij, dit mag via geschreven tekst in 
een document of e-mail, dit mag via een video opname, een vlog met rondleiding in 
fabriek, etc. Wij staan open voor alle creatieve en innovatieve manieren en dagen u 
dan ook graag uit om in deze tijden van contact op afstand met ons mee te denken 
en van informatie te voorzien op het gebied van IFR! U kunt uw reactie via de mail 
via bovengenoemd e-mailadres.  
U kunt er voor kiezen slechts een reactie in te dienen op de onderwerpen/vragen 
waar u kennis en/of ervaring mee heeft. 
 
Verdere informatie is te vinden in het marktconsultatiedocument (brochure) en 
video’s, te vinden op de website: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/activiteiten/2020/10/09/marktconsultati
e-industrieel-flexibel-en-remontabel-bouwen-defensie 
 
Voor wat betreft het uitgezonden webinar is er een deelnemerslijst bij het RVB bekend. 
In verband met de privacy zal deze deelnemerslijst niet openbaar gedeeld worden. In 

mailto:postbus.rvb.marktconsultatieIFR@rijksoverheid.nl
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/activiteiten/2020/10/09/marktconsultatie-industrieel-flexibel-en-remontabel-bouwen-defensie
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/activiteiten/2020/10/09/marktconsultatie-industrieel-flexibel-en-remontabel-bouwen-defensie
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algemene zin kunnen wij stellen dat er 178 aanmeldingen zijn geweest, met 158 
unieke kijkers gedurende het webinar. 
 
Verslaglegging 
Van de marktconsultatie wordt een geanonimiseerde eindrapportage gemaakt. Deze 
eindrapportage zal een uitwerking op hoofdlijnen zijn en zal geen vertrouwelijke 
informatie, vragen of oplossingsrichtingen bevatten. Ingediende reacties worden 
commercieel vertrouwelijk behandeld. De marktconsultatie zal worden afgerond door 
het opstellen en publiceren van de eindrapportage op de website. Het eindrapport zal 
mogelijkerwijs onderdeel uitmaken van de aanbestedingsdocumenten ten behoeve 
van aanbesteding(en) welke in dit kader gepubliceerd zullen gaan worden, indien het 
Rijksvastgoedbedrijf daartoe besluit. 
 
Locatiebezoek 
Mogelijkerwijs zullen wij na afloop van de marktconsultatie een aantal bedrijven 
benaderen voor een locatiebezoek. Of hier invulling aan wordt gegeven, wordt bepaald 
naar aanleiding van de ingediende reacties en kan ertoe dienen om uw reactie te 
verduidelijken, een kijkje in de keuken te krijgen, meer informatie op te halen of een 
gesprek te kunnen voeren. U kunt bij uw reactie op deze marktconsultatie aangegeven 
of u bereid bent een kleine delegatie vanuit Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf te 
ontvangen voor een bezoek of nader (digitaal) gesprek, indien wenselijk voor Defensie 
en het Rijksvastgoedbedrijf.  
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6. Bijlage 1: Gestelde vragen per deelonderwerp 
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Thema Onderwerp Behandelde vragen Gesteld bij 
Algemeen Doelen 

Revitaliseringsprogramma 
Er worden allerlei vragen gesteld waarvan de antwoorden 
tegenstrijdige belangen tonen: Kosten, duurzaamheid, flexibiliteit. Is 
er een idee waar de nadruk op moet komen te liggen? 

Live chat Webinar 

Wat is voor jullie van belang? TCO of TCU? Total Cost of Usership? Live chat Webinar 
Programmavisie Uw vragen lijken focus te hebben op de nieuwbouwopgave. Een groot 

deel (50%) van de opgave is echter het revitaliseren van bestaand 
vastgoed. Wat is uw visie daarop? 

Live chat Webinar 

Deze oppervlakten, is dat alleen de gebouwen of ook gras e.d.? 
 

Live chat Webinar 

Al lezende heb ik de indruk dat ik een stap in het proces heb gemist. 
Ik zie IFR als een methode en 'klaar voor de toekomst' als motto; 
daarbij mis ik de overkoepelende visie op de huisvesting. Heeft u een 
beeld van hoe de defensie-organisatie van de toekomst hun 
gebouwen en terreinen gebruikt en welke uitstraling naar buiten en 
naar binnen men daarmee wil realiseren? Als je een aanpak op 
complex-niveau voorstaat, is het van belang de huidige knelpunten 
op complexniveau te kennen en de visie hoe zo'n complex de 
toekomstige defensie-organisatie kan dienen. Daaruit volgen de 
specifieke en soms locatiegebonden functionele en technische eisen 
en vervolgens een passende (bouw)methode. Is die analyse wellicht 
al gemaakt? Of bent u vooral op zoek naar een uitvoerende partij? 

Aanmelding/mail 

Hoe kijken jullie aan tegen standaardisatie in relatie tot 
beeldkwaliteit en belevingswaarde? 

Aanmelding/mail 

Wordt er bij de realisering van de Rijksdoelen ook naar de impact en 
wisselwerking met de omgeving van het terrein gekeken? 

Aanmelding/mail 

Infrastructuur, bestaand 
vastgoed, gronden en 
lopende projecten 

De ruimte (grond) behoefte zal afnemen, kunnen er dan ook andere 
bestemmingen komen en worden er ook gronden afgestoten?  

Aanmelding/mail 

Wordt met integraal enkel de clustering van gebouwen bedoeld, of 
wordt met integraal ook de infrastructuur bedoeld? 

Live chat Webinar 

Hoe past jullie programma binnen het DBBS project? Live chat Webinar 
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Bestaande kennis en 
ervaring 

Juist binnen Defensie is er veel kennis van logistiek en flexibel 
bouwen in extreme omstandigheden, hoe wordt deze kennis ingezet? 

Live chat Webinar 

Is er ook een beeld gevormd van hoe overheden dit vraagstuk in het 
buitenland aanpakken? Wat kunnen wij daar eventueel van leren? 

Live chat Webinar 

Industrieel Standaardisatie Op pagina 5 schrijft u ‘Standaard waar het kan, maatwerk waar het 
moet’. Dat klinkt op zich logisch, maar waarop wilt u de nadruk 
leggen? Het te realiseren product? Of op het proces? De markt lijkt 
vooral gebaat bij standaardisatie van het proces (stappenplan, 
besluitvorming, doorlooptijd, voorspelbaarheid, etc.). Met moderne 
middelen kan namelijk op productniveau (bijna) altijd maatwerk 
worden bereikt (denk ook aan ‘mass customisation’). Kunt u hier een 
nadere toelichting op geven? 

Aanmelding/mail 

Wil defensie experimenteren ? of bewezen techniek! Live chat Webinar 
Naast IFR bouwen zou 3D printen een interessante techniek die past 
op de doelstellingen flexibel, circulair en 'bouwen met de winkel 
open'. Is deze gedachte al gepasseerd? 

Live chat Webinar 

Focus blijft hangen op nieuwbouw, maar welke visie is er op het 
revitaliseren van de 2mln m2 bestaande bouw? 

Live chat Webinar 

Is er al een beeld hoe de doelstelling flexibiliteit en circulair wordt 
bereikt in de bestaande, te behouden, 2miljoen m2? 

Live chat Webinar 

Logistiek en 
industrialisatie 

Er zijn al een aantal bouwhubs in NL up and running. Daar kunnen 
meerdere bedrijven gebruik van maken. 

Live chat Webinar 

Defensie kan zelfs met deze enorme opgave een voorbeeld zijn voor 
'industrialisatie' van de bouw. Wellicht zelfs ruimte voor nieuwe 
fabrieken om deze opgave te kunnen creëren. Hoe ziet defensie dit? 

Live chat Webinar 

Flexibel Adaptiviteit Staan jullie open voor opsplitsing gebruiksfuncties van de gebouwen 
in 2 categorieen? Bijvoorbeeld ‘Huisvesting’ (verblijven, 
kantoorruimtes) + Overige (restaurant, kantine, werkplaatsen, 
opslag, etc.) 

Aanmelding/mail 

Dus jullie zijn op zoek naar een product? Live chat Webinar 
In de praktijk bleek dat er grote verschillen zijn in de eisen van 
landmacht, luchtmacht en marine. Dat is een obstakel voor 
standaardisering. Is dit nu beter gestructureerd? 

Live chat Webinar 
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Op bladzijde 13 van de marktconsultatie wordt bij vraag F1 door 
middel van een asterisk een toelichting gegeven, namelijk dat 
Defensie en het RVB in de voorbereiding een adaptief maatsysteem 
bedacht hebben welke functie-uitwisseling mogelijk maakt. Kan 
Defensie en / of RVB aangeven wat hier mee bedoeld wordt? 

Aanmelding/mail 

Upgraden vergt maatwerk wat op zich vaak inefficient is, in alle 
opzichten: hoe tot een methodische aanpak te komen? 

Aanmelding/mail 

Is een modulaire opbouw aantrekkelijk die -na meerdere jaren- in 
een andere opbouw weer ingezet wordt? Zoals levensgrote lego. 

Live chat Webinar 

Dus adaptiviteit gaat ook over aanpassing van het ontwerp binnen de 
kaders van de inpassing? 

Live chat Webinar 

Verplaatsbaarheid Moeten in de toekomst ook gebouwen van de ene kazerne naar de 
andere kazerne verplaatst worden? 

Live chat Webinar 

Verplaatsbaarheid kost altijd een hoop geld. Moet het plan niet zo 
zijn dat dat aspect geminimaliseerd wordt? 

Live chat Webinar 

Cruciaal is de initiatief en ontwerp fase. Het begint met remontabel 
te bedenken en ontwerpen. Hoe zien jullie dat? Wie doen dat dan? 

Live chat Webinar 

Eisen Wat is bij de ontwikkeling van residentieel vastgoed bepalend voor 
het succes en hoe is de kijk op veiligheid en comfort (brand, geluid, 
binnenklimaat)?   

Aanmelding/mail 

Worden er aanvullende eisen gesteld mbt duurzaamheid als het gaat 
om schadebeperking en bedrijfscontinuïteit door brand? Met andere 
woorden: moeten gebouwen ook 'veerkrachtig' zijn? 

Live chat Webinar 

RVB kent drie risicocategorieën (hoog, laag en midden afh. van 
bouwkosten) op basis waarvan keuzes worden gemaakt. Wat als er 
diverse gebruiksfuncties in één gebouw worden verenigd? 

Live chat Webinar 

Hout als constructiemateriaal ? Uitermate geschikt om als modules 
aan te leveren op de bouwplaats echter wat zijn nu de eisen die 
defensie stelt aan de sterkte van het materiaal? 

Live chat Webinar 

Installaties Uiteraard geldt IFR ook voor de installaties in de gebouwen zijn daar 
al gedachten over? 

Live chat Webinar 

Remontabel Verduurzamen bestaand 
vastgoed 

Onderwerpsuggestie: verduurzaming bestaand vastgoed 
 

Aanmelding/mail 
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Wordt er overwogen om de huidige gebouwen te onderzoeken op 
hergebruik? 

Live chat Webinar 

Stelling/vraag: wat is duurzamer : een nieuw gebouwde kantoor of 
gebouw volgens de meest actuele duurzaamheidsambities of de kerk 
die er al 700 jaar naast staat? Terugbrengend naar huidig 
onderwerp: In hoeverre zorgt IFR wel voor een toekomstbestendig 
gebouw waarin functionaliteit, comfort en kwaliteit ook wordt 
gewaarborgd! 

Live chat Webinar 

Hoe kijkt u aan tegen IFR in combinatie tot de te renoveren 
gebouwen, en alle onderdelen behalve de gebouwen?  

Aanmelding/mail 

Tijdelijke huisvesting Zitten er vraagstukken bij die voor een verwachte gebruiksperiode < 
5 jaar gaan? (Tijdelijk bouwbesluit?) 

Aanmelding/mail 

Ik hoorde iets over schuifprogramma. Is dit ook een onderdeel van 
het integraal proces? Dus de verhuisbewegingen meenemen? 

Live chat Webinar 

Zitten er vraagstukken bij die voor een verwachte gebruiksperiode < 
5 jaar gaan? (Tijdelijk bouwbesluit?) 

Live chat Webinar 

Subsidie Is er een relatie te leggen tussen deze uitvraag en de projecten 
onder de subsidieregelingen van het RVO? 
 

Live chat Webinar 

Hergebruik sloop Ziet u een rol voor de Verificatieregeling Circulair Sloopproject, om er 
in ieder geval voor te zorgen dat de materialen die vrijkomen bij de 
sloop van de huidige panden beschikbaar zijn om zo hoogwaardig 
mogelijk ingezet kunnen worden? Liefst ook weer in de nieuwe 
defensieconstructies uiteraard. 

Live chat Webinar 

Worden de producten die vrijkomen alleen op de defensie terreinen 
ingezet of ook daarbuiten?  

Aanmelding/mail 

In hoeverre valt de sloop van bestaande gebouwen en hergebruik 
van de daarbij vrijkomende materialen binnen de scope van het 
revitaliseringsprogramma? 

Aanmelding/mail 

In hoeverre gaan jullie ook gebruik maken van de bestaande 
materialen die uit de te slopen gebouwen komen? 

Live chat Webinar 
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Er komen ook materialen vrij bij de sloop van de huidige kazernes. 
Hoe kan je hergebruik van die materialen integreren? Biedt IFR 
daarvoor aanknopingspunten, of moeten we dat aanvullend 
oppakken? 

Live chat Webinar 

Gezien het enorme grondstof depot van defensie is circulaire sloop 
een must. Slopers (tegenwoordig amoveerders of circulaire 
grondstofwinners) moeten vroegtijdig aansluiten. inzicht en 
vrijkomende materialen en kwaliteiten is vroegtijdig noodzakelijk. 
Wordt er ook nagedacht over circulaire grondstof hubs? 

Live chat Webinar 

Hoe goed is de IFR methode te combineren met hergebruik van 
materialen ihkv circulair bouwen? Het zou toch jammer zijn dat we 
nu inzetten op circulair bouwen voor allen nieuwebouw zonder 
gebruik van bestaande materialen? 

Live chat Webinar 

U bent voornemens 2 miljoen m2 te slopen, begint de opgave 
circulair bouwen niet al in deze sloopopgave? 

Live chat Webinar 

Kan de sloopopgave gekoppeld worden aan de bouwopgave binnen 
IFR? (dat zou hergebruik van vrijkomende materialen wel stimuleren) 

Live chat Webinar 

Sloopopgave dient zeker een onderdeel te zijn van het integrale 
proces, maar niet alles is herbruikbaar helaas, dus kijk wat mogelijk 
is, maar stel niet als doel dat alles herbruikbaar moet zijn. 

Live chat Webinar 

Hoogbouw Dient het ook stapelbaar te zijn? En zijn er specifieke eisen ten 
aanzien van logistiek? 

Aanmelding/mail 

Zijn er plekken waar ook hoog gestapeld wordt? Tussen de vijf en de 
-zeg- twintig lagen?  

Live chat Webinar 

Duurzaamheid en de 
omgeving 

Er wordt veel gesproken over duurzaamheid. Maar wat wordt 
hiermee bedoeld? Welke visie is er op dit aspect? Energiezuinigheid, 
circulair, gezond, etc?  

Live chat Webinar 

Energie gedeeld met de omgeving biedt zeker een kans, echter 
hierbij maak je wel een permanente koppeling. IFR heeft als basis 
ook de belofte aanpasbaarheid. Is het niet de moeite waard om ook 

Live chat Webinar 
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op meer op zichzelf staande gebouwenergieconcepten te 
ontwikkelen? 

 Kunnen we ook samen nadenken hoe een circulair IFR gebouw past 
in een ruimere context van circulaire systemen zoals hernieuwbare 
energie, biodiversiteit, etc. Het lijkt noodzakelijk om niet enkel op de 
gebouwen te focussen maar ook op de systemen en de omgeving 
waar het gebouw in past. In hoeverre kunnen we circulair en 
duurzaam inrichten zodat ze aansluiten bij de visie van het gebouw? 

Live chat Webinar 

Software De reden van mijn vraag: zoveel mensen, zoveel wensen. Zoveel 
producten en oplossingen, zoveel keuze. Hoe gaat men aantoonbaar 
de beste keuze maken, waarbij er aantoonbare afweging plaats vindt 
tussen tijd, geld, risico's en duurzaamheid? Is men op zoek naar 
software daarnaar? 

Live chat Webinar 

Er lijkt alleen maar gevraagd te worden naar voorbeelden van 
product toepassingen? 
Is men ook op zoek naar software toepassingen die helpen bij de 
besluitvorming in het toe te passen product of methode? De reden 
van mijn vraag: zoveel mensen, zoveel wensen. Zoveel producten en 
oplossingen, zoveel keuze. Hoe gaat men aantoonbaar de beste 
keuze maken, waarbij er aantoonbare afweging plaats vindt tussen 
tijd, geld, risico's en duurzaamheid? We kunnen als techneuten lang 
praten over mogelijk. 

Live chat Webinar 

Wordt er ook een uitgevraagd gedaan voor Asset Performance 
Management systemen? 
Systemen waarmee ook de degeneratie-, duurzaamheids- en 
kostenontwikkeling op langere termijn gesimuleerd worden? 
Of gaat hier nu alleen maar over daadwerkelijk bouwproducten. 

Live chat Webinar 

Nogmaals: er lijkt alleen maar gevraagd te worden naar voorbeelden 
van product toepassingen? 
Is men ook op zoek naar software toepassingen die helpen bij de 
besluitvorming in het toe te passen product of methode? 

Live chat Webinar 
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Huur of eigendom Is huren in plaats van aankopen een optie? (wanneer een flexibele 
gebruiksperiode en 100% herbruikbaarheid materialen wordt 
gewenst) 

Aanmelding/mail 

Overig Hoe ver gaat de duurzaamheids wens/eis in het ontwerp van de 
nieuwe gebouwen, wordt er bijvoorbeeld gedacht aan smart-building 
concepten? 

Live chat Webinar 

Is er een programma van eisen beschikbaar voor wat betreft de 
integratie van duurzame installaties zoals PV-panelen?  

Live chat Webinar 

Wordt er ook nagedacht over een dergelijke flexibiliteit van de 
omringende systemen zoals mobiliteit, energievoorziening, etc.? 

Live chat Webinar 

Is er binnen deze opgave ook een rol voor een 
architect/stedenbouwkundige? Wordt er behalve over de meeste 
efficiënte, flexibele en duurzame bouwmethode ook nagedacht over 
hoe zicht dit verhoudt tot de kwaliteit van de binnen- en buiten 
ruimten? 

Live chat Webinar 

Contractering en 
marktinzichten 

Algemene vraagstelling / 
scope 

Is een performance contract voor adviseurs ook bespreekbaar? Aanmelding/mail 
Zitten er ook geluidschermen in de scope van de het programma? Aanmelding/mail 
Hoe wordt omgegaan met aanbesteding van de securitysystemen voor 
de gebouwen en terreinen van Defensie in de toekomst? 

Aanmelding/mail 

Systeem inkopen vs. 
nieuw ontwikkelen 
 

Marktpartijen hebben over het algemeen een vooropstaand 
commercieel belang van nogal wisselende termijn 
(maanden/jaren/decennia), wat van invloed kan zijn op de kwaliteit 
van eventueel lange termijn advies. Wat is jullie visie hierop? 

Aanmelding/mail 

Hoe borgen jullie dat jullie het beste lange termijn advies volgen? Aanmelding/mail 
Om continuïteit te zekeren, zou het een overweging kunnen zijn om 
als Rijksvastgoedbedrijf eigenaar van de gebruikte ontwerpen te willen 
zijn. Bijv. ontwerpen van prefab-modules, zodat deze na langere 
periodes ook nog (merkonafhankelijk) beschikbaar en uit te breiden 
zijn. Een andere optie is van marktpartijen te verwachten dat ze de 
ontwerpen een minimale termijn beschikbaar houden, maar t.b.v. 

Aanmelding/mail 
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modificaties dus ook voor eventuele concurrentie beschikbaar stellen. 
Wat is jullie visie hierop? 
Wat betreft functioneel of specifiek omschrijven: hoe diep gaat jullie 
kennis of welke kennis verwachten jullie nog t.b.v. deze revitalisatie 
in huis te halen? 

Aanmelding/mail 

Als er tijdens het project behoefte is aan tijdelijke ruimte-oplossingen 
denkt u dan dat dit bij de uitvoerende organisatie komt te liggen of 
gaat het RVB/Defensie daar zelf in voorzien? 

Aanmelding/mail 

Wij willen graag meedenken in de conceptontwikkeling. In een 
generiek maatsysteem/ methode te denken die op verschillende 
manieren en met verschillende materialen en producten kan worden 
ingevuld, ziet u dat ook zo? 

Aanmelding/mail 

Programma inkoop Op pagina 16-17 schrijft u m.b.t. opdrachtverstrekking over 
thematische clustering of geografische clustering, rekening houdend 
met de eigen organisatiemogelijkheden en die van de markt. Kunt u 
hier meer duidelijkheid over geven? Hebt u er bijvoorbeeld over 
nagedacht om ‘denken’ en ‘doen’ verschillend te benaderen? Kennis is 
immers eenvoudiger verplaatsbaar dan fabrieken of lokale 
arbeidskrachten. En hoe wordt het lerend vermogen geborgd? 

Aanmelding/mail 

Kunt u nog wat verder toelichten wat uw denkrichting is om een object 
(zoals een kazerne) bestaande uit terrein, vele gebouwen en 
infrastructuur integraal aan te besteden? 

Aanmelding/mail 

Hoe ziet u de uniformiteit en schaalvoordeel voor zich wanneer de 
verschillende objecten door verschillende partijen worden 
gerealiseerd? 

Aanmelding/mail 

Capaciteit is belangrijk, continuïteit voor ons als aanbieder 
belangrijker. Hoe kun je voor x jaren productie garanderen? Hollen en 
stilstaan is kostenverhogend voor aanbieders namelijk. 

Live chat Webinar 

Wat is de strategie van RVB/Defensie in het betrekken van de 
marktpartijen bij het grote hoeveelheid te verwachten projecten?  

Live chat Webinar 
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Hoe ziet het Rijksvastgoedbedrijf/ defensie de positie van het MKB 
vertegenwoordigd binnen deze opgave? 

Live chat Webinar 

Alles in 1 keer uitvragen is wellicht veel (schaal), hoe worden 
demarcatie gezien. Per locatie/ gebouwfuncties/ wonen/ leren/ werken 
of bijvoorbeeld financieel begrensd? 

Live chat Webinar 

Hoe verdienen we conceptontwikkeling terug dus niet op 1 projectje? Live chat Webinar 
Als meerdere innovatieve MKB-bedrijven een consortium starten, is 
dat een voorkeur? Of liever een hoofdaannemer met onder 
leveranciers? 

Live chat Webinar 

Je zou toch gewoon de marktpartijen kunnen verplichten om % in 
onder aanneming te geven aan MKB? 

Live chat Webinar 

We begrijpen uw vraag; hoe vragen we dit uit aan de markt? Om ook 
wat advies te geven: Zou het niet interessant zijn dit te splitsen tussen 
programmaniveau (bouwstenen niveau en productiecapaciteit) en 
projectniveau (Geïntegreerd/traditioneel, locatie specifiek gericht op 
de eisen m.b.t. 'bouwen met de winkel open')? 

Live chat Webinar 

In het eerste interview werd gesproken over 6 shifts waar de 27 
clusters in verdeeld zijn. Worden deze shifts als 6 grote projecten op 
de markt gezet? Of vindt er nog een verdeling van deze shifts plaats 
zodat MKB ook een kans maakt? 

Live chat Webinar 

Aanbestedingsprocedure Welke aanbestedingsprocedure gaan jullie gebruiken? Aanmelding/mail 
Waarschijnlijk wordt veel van de ondersteuning Europees aanbesteed. 
Gelet ook op de grote hoeveelheid projecten, die gaan volgen: Staat 
Defensie/RVB ervoor open om ook onderhands aan te besteden? 

Live chat Webinar 

Zijn alle benodigde marktpartijen al geselecteerd voor de pilot van de 
6 genoemde projecten? Of liggen hier nog kansen? 

Live chat Webinar 

Zijn er al marktpartijen betrokken bij de Bernard kazerne? Live chat Webinar 
Dus eigenlijk een FEBO of IKEA model :) Dus weinig overlast door snel 
wordt gunningscriteria? 

Live chat Webinar 
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Zou het zinvol zijn om eerst aan te besteden op basis van kennis- en 
kunde van de markt die u verder kan helpen om de complexe opgave 
verder te concretisering. Dan denk ik aan bv. aan een soort 
cafetariamodel waar later modules(keuzes) in de markt kan worden 
aanbesteed? 

Live chat Webinar 

Wat zijn de lessen van de PPS Kromhout? Live chat Webinar 
Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat aanbesteden de creativiteit van de 
aanbieder niet beperkt? 

Live chat Webinar 

De laatste jaren zien we dat door de aanbesteding en contracten, de 
MKB wordt buitengesloten omdat de zekerheden welke worden 
gevraagd niet haalbaar zijn voor deze innovatieve ondernemers. Vaak 
winnen de grote bouwondernemingen de opdrachten en zoeken dan 
hun heil bij de kleine bedrijven.  Ziet u dit nu anders georganiseerd, 
op een manier dat dit soort projecten niet per definitie bij de grote 
spelers zal vallen? 

Live chat Webinar 

Hoe hou je de eerlijke concurrentie onder controle als gezocht wordt 
naar bestaande systemen?  

Live chat Webinar 

Is er ook geen nog groter toepassingsgebied (Europees) mogelijk? Om 
schaalvoordeel te behalen. 

Live chat Webinar 

Contractvormen Is huren in plaats van aankopen een optie? (wanneer een flexibele 
gebruiksperiode en 100% herbruikbaarheid materialen wordt 
gewenst) 

Aanmelding/mail 

Overweegt IFR een ESCO-concept voor de ontwikkeling van een 
nieuwe kazerne? 

Live chat Webinar 

Dus het kan zijn dat een efficiënte aanpak een combinatie van 
contractvormen is? Op sommige onderdelen het letterlijk 
voorschrijven van het te leveren product? En op sommige onderdelen 
het omschrijven van de behoefte? 

Live chat Webinar 
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IFR kan worden gestimuleerd om huisvesting als een service uit te 
vragen. Welke gebruiksduur koerst defensie op? Dus leverancier blijft 
eigenaar van gebouwen en materialen. 
Hoe ziet men de uitvragen aan de markt in relatie tot het 
aanbestedingsrecht? Als een marktpartij in staat is om tegen lease een 
As A Service te leveren, dan is dit een alternatief. En dan leidt tot niet-
level-playing field. 

Live chat Webinar 

Is de ABDO van toepassing op het werk? Live chat Webinar 
Goed concepten en intellectuele eigendom: hoe gaat dat werken? Live chat Webinar 
Hoe zien jullie de eigen rol? Jullie worden opdrachtgever en gebruiker, 
maar bijvoorbeeld ook actief deelnemer in het bouwproces? 

Live chat Webinar 

Ik weet niet of de vraag al is gesteld maar blijft defensie eigenaar van 
allee gebouwen en infra? Of is het mogelijk om het eigendom bij 
leveranciers/bouwers of andere partijen te laten? Zeker gezien de 
opgave (flexibel en adaptiviteit) lijkt een ander eigenaarschap voor de 
hand liggend. Hoe kijkt defensie hier tegenaan? 

Live chat Webinar 

Duurzaamheidseisen  
 

Behalve CO2-uitstoot, duurzame bouwplaats, etc., stellen jullie ook 
algemene duurzaamheidseisen aan opdrachtnemers? En aan 
leveranciers van opdrachtgevers? 
Vinden jullie dat duurzaamheid op alle niveaus de norm moet worden? 

Aanmelding/mail 

Vervolg marktconsultatie We kunnen ons voorstellen dat we naar aanleiding van de live event 
we nog vragen hebben. Is het mogelijk om een extra vragenronde te 
organiseren tussen live event en 4 november, wanneer we onze reactie 
indienen?  

Aanmelding/mail 

Moeten wij op alle vragen antwoord geven die we vinden in hoofdstuk 
4 van de brochure?  

Aanmelding/mail 

Kunt u nader toelichten welke doelgroep u voor ogen heeft voor deze 
marktconsultatie? We zien dat de vragen vooral toespitsen op 
productontwikkeling en bouw. Heeft u ook interesse in partijen die 

Aanmelding/mail 
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meer ervaring hebben in conceptueel ontwerpen, programma 
definiëring en programma management? 
Kunt u iets meer duidelijkheid geven over het verwachte tijdschema 
na inlevering van de reacties van de deelnemende partijen op 4 
november? 

Aanmelding/mail 

U geeft een uitgebreide uiteenzetting van de inhoud van het 
revitaliseringsprogramma met name de IFR-bouwmethode. Wij zien 
dat er veel variabelen zijn waarover u informatie wenst. U geeft aan 
dat de uitkomsten van de marktconsultatie zullen leiden tot een inkoop 
en aanbestedingsstrategie. Gezien de grote hoeveelheid vragen, 
vragen wij ons af hoe u deze keuze maakt. Kunt u in de 
marktconsultatie van vrijdag 9 oktober op uw denkrichting hierover 
verder ingaan? 

Aanmelding/mail 

Er wordt verwezen naar brochures en documenten. Kan aangegeven 
worden waar we deze stukken kunnen vinden? 

Live chat Webinar 

Is er een deelnemerslijst? Live chat Webinar 
 
 
 


	Marktconsultatie en live webinar

