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Circulaire Kunststof Challenges  

Oproep en Uitvraag provincie Zuid-Holland 
5 juli 2021 

 

 

Prijzen:          

Openingsdatum:        

Sluitingsdatum:       

Info en Contact: 

3 x € 50.000   

5 juli 2021 

13 september 2021 (17.00 uur) 

www.zuid-holland.nl/pact 

 

 

 

Inschrijvingen worden beoordeeld op mate van impact op het sluiten van de kunststofketen, 
vernieuwend karakter, betrokkenheid van ketenpartijen, schaalbaarheid en haalbaarheid. De 
winnaars van deze P>Act Challenge gaan in 2021/2022 een halfjaar lang met een bijdrage van max. € 
50.000 en eigen inbreng van minimaal 50% van de aangevraagde bijdrage hun innovatie in concrete 
vorm uitwerken. Kennis en ervaring die ze daarmee opdoen worden in de vorm van een eindverslag 
openbaar gedeeld. 

http://www.zuid-holland.nl/pact
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Inleiding 
De economie in Zuid-Holland floreert. Tegelijkertijd bevindt 

Zuid-Holland zich in een omvangrijk vernieuwingsproces 

richting een circulaire samenleving. Twee belangrijke 

economische gebied in Zuid-Holland zijn het Haven 

Industrieel Complex en de glastuinbouw. Beiden van 

betekenis in de wereldwijde economie. Echter de grotendeels 

op fossiele grondstoffen gebaseerde industrie en een 

(glas)tuinbouwsector die nog veel single-use verpakking 

gebruikt, staan voor een grote transitie. De P>ACT Challenge 

2021 richt zich op de circulaire transitie van kunststoffen 

(plastics) binnen deze twee belangrijke sectoren.  

Circulair Zuid-Holland - Kunststoffen 
Kunststoffen worden in veel producten verwerkt, vaak in de 

vorm van verpakkingen die na een korte levensduur in de 

verbrandingsoven belanden of zelfs als zwerfvuil in het 

milieu. Dit veroorzaakt naast onnodig materiaalverlies en 

CO2-uitstoot ook problemen voor welzijn en gezondheid van 

mens, dier en plant. Nederland streeft dan ook naar volledig 

gesloten kringloop van kunststoffen in 2050. Op dat moment 

maken we geen gebruik meer van fossiele grondstoffen en is er geen sprake meer van afval maar van 

her te gebruiken grondstoffen. Het gebruik van kunststoffen voor eenmalig gebruik wordt 

afgebouwd en op termijn verboden. Reparatie en hergebruik worden het nieuwe normaal en wat 

niet her te gebruiken valt wordt met innovatieve technieken gerecycled.  Vanuit het landelijke 

grondstoffenakkoord zijn per provincie transitieagenda’s ontwikkeld. In lijn met die agenda's 

stimuleert de provincie Zuid-Holland voor het thema kunststoffen het gebruik van retoursystemen 

van verpakkingen en een circulaire industrie. Daarnaast 

verkent de provincie mogelijkheden om het Rotterdamse 

Haven Industrieel Complex zijn strategische positie als 

grondstoffen-hub in een circulaire economie te laten 

behouden en te laten versterken. Mogelijk met een 

doorgroei naar een circulaire materialen hub om Europa 

van secundaire grondstoffen te voorzien. 

 

Vernieuwersnetwerken  

In de strategie Circulair Zuid-Holland staat een 

transitieaanpak centraal: beginnen met het opzetten van 

vernieuwersnetwerken rondom thema’s waarbij 

stakeholders energie, urgentie en behoefte hebben aan 

coalitie- en agendavorming én waar we als provincie het 

verschil kunnen maken. De vernieuwersnetwerken zijn 

anders dan bestaande netwerken. Ze bestaan vaak uit 

spelers die nieuwe waardenketens aan het vormen zijn. 

Partijen die normaal niet met elkaar samenwerken zien de 

meerwaarde om dat nu wel te doen, waarbij samenwerking 

wordt gezocht met kennisinstellingen en overheden.  

Meindert Stolk 
Gedeputeerde Tuinbouw en 
Circulair,  provincie Zuid-Holland 

 

“In 2050 wil de provincie Zuid-Holland 100% 

circulair zijn. Dit lukt alleen als we allemaal 

meedoen en meedenken, in alle sectoren. In de 

tuinbouw bijvoorbeeld wordt veel gebruik 

gemaakt van plastic verpakkingen. Voor het 

vers houden van producten of voor het 

vervoer. Mooi als we die veel vaker kunnen 

hergebruiken. Gelukkig zijn er ontzettend 

innovatieve ondernemers in onze provincie die 

hier vast veel goede ideeën voor hebben. Ik 

ben benieuwd!” 

 

Jeannette Baljeu 
Gedeputeerde Industrie en 
Havengebied, provincie Zuid-
Holland 

 

“Als Zuid-Holland werken we iedere dag met 

zijn allen aan een toekomstbestendig Haven 

Industrieel Complex: Een duurzame hub voor 

grond- en brandstoffen. Om dit voor elkaar te 

krijgen is samenwerking hard nodig! Met deze 

challenge dagen wij dan ook vindingrijke 

ondernemers uit om mee na te denken over 

deze duurzame toekomst.” 
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Algemene informatie 

Het doel 
Provincie Zuid-Holland schrijft twee Challenges uit:  

Eén in het kader van vermindering plastic in de 

tuinbouwsector en  

Eén in het kader van de circulaire kunststof industrie.  

Met deze Challenges willen we leren hoe we nu en in de 

toekomst de ontwikkeling van circulaire 

kunststofketen innovaties kunnen stimuleren.  Dat doen 

we door een aantal initiatiefnemers helpen hun 

innovatieve techniek, onderzoek of project (verder door) 

te ontwikkelen en hun kennis en ervaring, in dat proces 

opgedaan, te delen met circulaire netwerken. Daarnaast 

stimuleren we samenwerking en organisatie in de keten 

en kunnen we mogelijke deelnemers voor 

vernieuwersnetwerken identificeren.  

Beide Challenges zijn de start van een 

vernieuwersnetwerk waarin kennis en ervaringen wordt 

gedeeld en obstakels en belemmeringen worden 

onderzocht.  

  

 

Wat is P>Act? 
P>Act zet netwerk, kennis en geld in om 

bedrijven te ondersteunen bij het 

realiseren van circulaire (gesloten) 

kunststofketens.  

Heeft jouw bedrijf een fantastisch idee om het 

gebruik van fossiele virgin grondstoffen voor 

kunststoffen terug te dringen? Heb je hulp nodig 

bij  jouw businesscase, dan kan P>Act je wellicht 

net dat zetje in de goede richting geven. P>Act 

biedt je daarnaast strategische ondersteuning, 

een relevant netwerk en financiële middelen om 

de business case rond te krijgen en op te schalen.  

www.innovationquarter.nl/pact/  

P>Act wordt uitgevoerd door InnovationQuarter 

en Oost NL. 

  

Winnaars P>Act Challenge 2019/2020 over deelnemen aan de challenge 
 

Tine Bakia (PackBack): De P>ACT challenge is de kickstart geweest van PackBack! Als jonge start-up is het 

lastig om funding op te halen die ruimte biedt voor innovatie van circulaire systemen en 

businessmodellen. Met de opdracht konden wij een eerste prototype voor de ideale herbruikbare 

verpakking maken in samenwerking met essentiële ketenpartners. Ook gaf het ons de mogelijkheid om 

een eerste pilot te draaien om ons concept te testen in de markt. De challenge biedt de benodigde 

flexibiliteit om assumpties te testen, te pivoten waar nodig en zo je circulaire service, product of concept 

te optimaliseren tot een market-ready bedrijf. Door de P>ACT challenge konden wij zo een sterke 

fundering voor PackBack neerzetten waardoor wij vandaag de dag actief in 5 steden in Nederland en 

België! 

 

Laura van der Schoor (WPT Biobased): Door het winnen van de P>Act Challenge heeft WPT Biobased 

een grote stap kunnen maken in het verbeteren van ons product. Doordat het een relatief snelle 

regeling is kan je snel starten met de uitvoering. Daarnaast hebben we door het winnen leuke 

publiciteit, goede nieuwe contacten en partners opgedaan, waarmee we samen weer verder vooruit 

konden. Een interessante regeling dus om als duurzame startup aan mee te doen. 

http://www.innovationquarter.nl/pact/
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De opdracht 

Opdracht Challenge 1: Vermindering plastics in de tuinbouw 

Provincie Zuid-Holland wil graag weten welke innovatie voor herbruikbare verpakkingen kan 

bijdragen aan een circulaire kunststofketen. Met een grote en innovatieve tuinbouwsector zijn we 

met name nieuwsgierig naar voor deze sector geschikte retoursystemen inclusief logistiek. De Zuid 

Hollandse tuinbouw (Greenport West Holland) kan immers in Nederland en in Europa een goed 

voorbeeld zijn op gebied van retoursystemen voor groenten, bloemen, planten en zaden, ook door 

de ontwikkelingen van een circulair alternatief voor de veelgebruikte wegwerp (transport) 

verpakkingen.  

Wij zoeken naar systemen die door goede coördinatie en logistiek herbruikbare 

verpakkingen/producten geschikt maken voor veelvuldig hergebruik in de tuinbouw keten (groenten, 

planten of bloementeelt). Het mag hierbij gaan om een nieuw systeem, het implementeren van een 

bestaand systeem uit een andere sector in de tuinbouwsector of om de verbetering van een 

bestaand systeem. 

Wij zoeken naar innovaties, die de potentie hebben om als hefboom te fungeren richting een 

circulaire kunststofketen op het gebied van retoursystemen en -logistiek. Systemen die dus impact 

hebben op de supply chain van tuinbouwproducten, bijvoorbeeld omdat het een schaalbare 

technologie is waardoor het gebruik van herbruikbare verpakkingen, in welke vorm dan ook, door 

kan breken in de markt.  

Het systeem omvat:  

 Een toepassing in (een deel van) de keten.  

 De benodigde logistiek, reiniging en monitoring, gericht op samenwerking in de keten.   

 Een alternatief product dat de functie(s) van een verpakking vervangt of een circulair 

alternatief zoals recyclaat of biobased materiaal. 

 

De uitwerking dient een concreet resultaat op te leveren zoals een pilot, prototype, demo, product of 

dienst. 

Opdracht Challenge 2: Vernieuwende oplossingen voor een circulaire plastic industrie 

Chemische recycling innovator, super sorteerder, circulair econoom, digitale of logistieke oplosser? 

De provincie Zuid-Holland wil het Rotterdamse Haven Industrieel Complex zijn strategische positie als 

grondstoffen-hub in een circulaire economie te laten versterken. Daarom zoeken wij jou! En jouw 

innovaties, nieuwe samenwerkingen, onderzoeken en andere oplossingen voor ons doel die daaraan 

bij kunnen dragen. Een aantal uitdagingen waar we jouw oplossing voor zoeken: 

 Voor de ontwikkeling van een regionale circulaire materialen hub is het nodig om 

reststromen geconcentreerd en goed georganiseerd te laten terugvloeien naar het Haven 

Industrieel Complex. Waarbij we bij voorkeur verschillende plastic typen gescheiden houden 

(mono-stromen). Jouw digitale oplossing zoals Artifical Intelligence of blockchain kan de 

benodigde organisatie en logistiek faciliteren. Of wellicht heb je een organisatorische en 

logistieke oplossing voor de organisatie van een gesloten mono-stroom recycling systeem. 

 Om kunststof reststromen optimaal op industriële schaal te sorteren en mechanisch en 

chemisch te recyclen zijn technische innovaties nodig. Jouw innovatie op het gebied van 

sorteren of innovatief hoogwaardig recyclen kan een oplossing zijn. 
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 We hebben ook veel kennis nodig over technische maar ook economische kwesties. 

Onderzoeken naar winstgevende circulaire business cases in de industrie kunnen bijdragen 

aan de oplossing. 

 In de circulaire industrie zullen partijen veel meer moeten samenwerken en afstemmen. 

Jouw oplossing kan een samenwerkingsverband zijn waarin belangrijke spelers in de 

industrie innovatieve plannen en afspraken maken. 

Met deze Challenge dagen we partijen dan ook uit om bij te dragen aan het ontwikkelen, opschalen 

of verbeteren van systemen (op potentieel industriële schaal) voor een circulaire kunststof keten.  

De uitwerking dient een concreet resultaat op te leveren, bijvoorbeeld een pilot, prototype, demo, 

product, dienst of serie bijeenkomsten. Het is mogelijk om een onderzoeksvoorstel in te dienen met 

een rapportage als resultaat. In dat geval dient het voorstel ook concrete activiteiten te omvatten 

waarbij de informatie uit de rapportage en de presentatie gedeeld wordt met relevante partijen, 

bijvoorbeeld in de vorm van webinars of workshops.  

Verslaglegging: delen van opgedane kennis en ervaring (Challenge 1 & Challenge 2) 

De opdracht voor zowel Challenge 1 als Challenge 2 omvat het opleveren van een publieke 

rapportage en presentatie. Daarin deel je de kennis en ervaring, die je tijdens deze opdracht opdoet 

met ons en met de relevante netwerken. In de rapportage en presentatie dienen in ieder geval de 

volgende vragen beantwoord te worden: 

 Aan welke innovatie is gewerkt, hoe verliep de samenwerking met eventuele ketenpartners, 

hoe is de opdracht uitgevoerd, en wat was het resultaat? 

 Is de innovatie schaalbaar en wat zou de impact zijn, die de (opgeschaalde) innovatie zou 

kunnen hebben op de kunststofketen in Zuid-Holland? 

 Zijn er ambities en/of plannen om de innovatie verder door te ontwikkelen en welke 

middelen zijn daarvoor nodig? 

 Welke kennis en ervaring is opgedaan tijdens de uitvoering van de opdracht? 

• Challenge 1: Heb je naar aanleiding daarvan aanbevelingen voor partijen in de 

tuinbouw keten (van grond en kas tot mond en vaas/tuin) of voor bijvoorbeeld 

initiatiefnemers van soortgelijke innovatieve projecten of voor beleid, dat de 

provincie Zuid-Holland in zou kunnen zetten om dit soort projecten verder te 

helpen? 

• Challenge 2: Heb je naar aanleiding daarvan aanbevelingen voor initiatiefnemers van 

soortgelijke innovatieve projecten die de provincie Zuid-Holland in zou kunnen 

zetten om dit soort projecten verder te helpen? Voor partijen uit de keten (van 

grondstoffen producent, tot consument tot recycler)?  Of voor beleidsmakers? 

Optie: business case advies 

Een sluitende business case creëren voor een circulaire economie is een flinke opgave. Daarom willen wij inschrijvers 

bijstaan met vrijblijvend financieel advies. Het is mogelijk om een business case voor je toekomstige onderneming 

(gerelateerd aan het onderwerp van je projectplan) mee te sturen met je inschrijving. Medewerkers van de provincie 

Zuid-Holland en Innovation Quarter met een expertise in finance en business development zullen de business case 

analyseren en je uitnodigen voor een vrijblijvend adviesgesprek. 
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De prijs en eigen inbreng 
Met deze P>Act Challenge 2021 kun je een bijdrage van maximaal € 50.000, -  (excl. BTW) ontvangen 

om bovenstaande opdracht uit te voeren. De provincie Zuid-Holland selecteert maximaal 

drie winnaars: 

 Winnaar 1: de best beoordeelde inschrijving voor Challenge 1 (retoursystemen voor herbruikbare 

verpakkingen in de tuinbouw); 

 Winnaar 2: de best beoordeelde inschrijving voor Challenge 2 (circulaire plastic industrie); 

 Winnaar 3: de best beoordeelde inschrijving van de overgebleven inschrijvingen voor Challenge 1 

dan wel Challenge 2.  

Eigen inbreng 
Via het inschrijfformulier (bijlage) dien je de volgende bedragen (excl. BTW), die in de uitvoering van 

de opdracht geïnvesteerd worden, op te geven: 

 De gevraagde bijdrage van de provincie Zuid-Holland  

 De eigen inbreng (in cash en in kind (uren)) 

 De eventuele inbreng van derden (in cash en in kind (uren)) 

De gevraagde bijdrage van de provincie dient maximaal € 50.000, - te zijn. De som van de eigen 

inbreng en inbreng van derden dient minstens half zo groot te zijn als de gevraagde bijdrage van de 

provincie. Bij een gevraagde bijdrage van € 50.000,- dient de minimale eigen inbreng dus  

€ 25.000,- te zijn. 

Tijdspad  

Duur van de opdracht  
Met de winnaars sluit de provincie Zuid-Holland een overeenkomst af. De beoogde overeenkomst 

start in november 2021 en eindigt uiterlijk mei 2022 en wordt dus afgesloten voor de duur van een 

halfjaar. Tijdens de duur van de overeenkomst voeren de winnaars de opdracht uit en leveren zij de 

resultaten op. 
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Planning 
De P>Act Challenge 2021 procedure verloopt volgens onderstaande planning; alle onderdelen 

worden (verderop) in deze oproep en uitvraag toegelicht. 

Openingsdatum P>Act Challenge Maandag 5 juli 2021 

Online informatie evenement met mogelijkheid voor vragen* Vrijdag 3 september 13.00 uur 

Uiterlijke beantwoording vragen (schriftelijk op www.zuid-

holland.nl/pact) 

Vrijdag 10 september 17.00 uur 

Uiterlijk indienen van de inschrijving Maandag 13 september 2021 17.00 uur 

Uitslag voorselectie (ronde 1) en uitnodiging pitches Vrijdag 24 september 2021 

Einde bezwarentermijn (ronde 1) Vrijdag 1 oktober 2021 

Pitches** Dinsdag 5 & woensdag 6 oktober 2021  

Schriftelijke bekendmaking uitslag ronde 2 (winnaars) Maandag 18 oktober 2021 

Einde bezwarentermijn (ronde 2) Maandag 25 oktober 2021 

Prijsuitreiking** Vrijdag 29 oktober 2021 

Startdatum opdracht Maandag 1 november 2021 

Voortgangspresentatie Januari/februari 2022 

Deadline opleverresultaat en eindpresentatie Vrijdag 29 april 2022 

* Link naar het online evenement wordt gepubliceerd op www.zuid-holland.nl/pact 

** Inschrijvers dienen deze dagen beschikbaar te zijn voor een eventuele pitch en prijsuitreiking online 

of in Den Haag (afhankelijk van Covid richtlijnen). 

De provincie Zuid-Holland behoudt zich het recht voor om bijgevoegd tijdspad indien nodig aan te 

passen. Dit zal tijdig aan inschrijvers worden gecommuniceerd. 

Beoordeling inschrijvingen en selectie winnaars 

Beoordelingscommissies 
Beoordeling van de inschrijvingen en selectie van de winnaars geschiedt door twee onafhankelijke 

beoordelingscommissies bestaande uit:  

Beoordelingscommissie Challenge 1 (retoursystemen en logistiek tuinbouw) 

- twee personen werkzaam bij de provincie Zuid-Holland en  

- één persoon werkzaam bij KIDV (Kennis Instituut Duurzaam Verpakken) in de rol van adviseur.  

De volgende deskundigheid en expertise is vertegenwoordigd in de beoordelingscommissie: circulair 

beleid, transitiemanagement, stimuleren en ontwikkelen van innovatieve projecten en circulair 

product- en verpakkingsontwerp.  

Beoordelingscommissie Challenge 2 (circulaire kunststof industrie) 

- twee personen werkzaam bij de provincie Zuid-Holland en  

- één persoon werkzaam bij IQ (Innovation Quarter ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid Holland) in 

de rol van adviseur tijdens beoordelingsronde 1, 
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- één persoon werkzaam bij IQ (Innovation Quarter ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid Holland) in 

de rol van adviseur tijdens beoordelingsronde 2. 

De volgende deskundigheid en expertise is vertegenwoordigd in de beoordelingscommissie: circulair 

beleid, transitiemanagement, stimuleren en ontwikkelen van innovatieve projecten, circulair 

productontwerp en ontwikkeling van (circulaire) business cases.  

Beoordelings- en selectieproces 
Beoordeling en selectie door de beoordelingscommissies geschiedt in drie rondes: 

Uitsluitingsronde: De volgende inschrijvingen worden door de beoordelingscommissies uitgesloten 

van verdere deelname en zullen niet verder beoordeeld worden:  

 Inschrijvingen, die niet voor maandag 13 september 2021 17.00 uur zijn ontvangen; 

 Inschrijvingen, die niet volledig en volgens de instructies op het inschrijfformulier zijn 

ingevuld. 

Beoordelingsronde 1: Alle ingediende inschrijvingen (die niet zijn uitgesloten in de uitsluitingsronde) 

worden inhoudelijk beoordeeld op de volgende beoordelingscriteria: 

 Impact (Sluiten van de kunststofketen)  

 Vernieuwend karakter  

 Betrokkenheid ketenpartijen  

 Schaalbaarheid  

 Haalbaarheid 

Voor meer informatie over de criteria zie hoofdstuk “Beoordeling en selectie tijdens ronde 1” (vanaf 

pagina 10). Per Challenge selecteren de beoordelingscommissies maximaal 8 best beoordeelde 

inschrijvingen, wiens inschrijvers worden uitgenodigd om hun plan te pitchen voor de 

beoordelingscommissies.  

Beoordelingsronde 2: Uit de inschrijvers, die op uitnodiging een pitch verzorgd hebben, selecteren de 

beoordelingscommissies volgens de beoordelingscriteria (zie hoofdstuk “Beoordeling en selectie 

tijdens ronde 2” (vanaf pagina 12)) maximaal 3 winnende inschrijvingen: 

 Winnaar 1: de best beoordeelde inschrijving voor Challenge 1 (verminderen van plastic 

verpakkingen in de tuinbouw); 

 Winnaar 2: de best beoordeelde inschrijving voor Challenge 2 (circulaire plastic industrie); 

 Winnaar 3: de best beoordeelde inschrijving van de overgebleven inschrijvingen voor 

Challenge 1 dan wel Challenge 2.  

De beoordelingscommissies hebben gedurende de gehele procedure de mogelijkheid om 

inschrijvingen, die niet voldoen aan de in deze oproep en uitvraag omschreven eisen of inschrijvingen 

waartegen belangrijke bezwaren bestaan, niet verder te beoordelen en uit te sluiten van verdere 

deelname.   De provincie Zuid-Holland kan gemotiveerd afzien van het gunnen van de opdracht(en) 

en prijzen.  
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Beoordeling en selectie tijdens ronde 1 

Eisen (ronde 1) 

De provincie Zuid-Holland heeft voor deze opdracht de volgende eisen gesteld: 

 Voor de beoordelingscriteria A t/m D dient een minimum (ongewogen) score van 2 behaald 

te worden, voor criterium E dient een minimum (ongewogen) score van 3 behaald te worden 

(zie scoretabel, pagina 16); 

De beoordelingscommissies zullen inschrijvingen, die niet aan deze eisen voldoen, niet verder 

beoordelen en uitsluiten van verdere deelname. 

Beoordelingscriteria (ronde 1) 

Hieronder vind je een omschrijving van de criteria (A t/m E) waarop de beoordelingscommissies 

inschrijvingen beoordelen tijdens ronde 1. Challenge 1 en 2 worden op dezelfde criteria beoordeeld. 

Op het inschrijfformulier ga je in op al deze criteria. Indien het ontvangen inschrijfformulier 

(onderbouwing van) onderdelen van de criteria mist, leidt dit tot vermindering van de behaalde 

score. 

A. Impact (Sluiten van de kunststofketen) (Maximaal te behalen aantal punten: 30) 

De impact van de inschrijving wordt beoordeeld aan de mate waarin de innovatie (in de toekomst) 

onderbouwd bijdraagt aan: 

 Het sluiten van de kunststofketen door hergebruik en/of recycling en zo het gebruik van 

fossiele grondstoffen en/of gebruik van kunststoffen voor eenmalig bruikbare verpakkingen 

terugdringen;  

 De beoogde innovatie of het beoogde systeem in de toekomst kan doorgroeien tot een 

onderneming met haalbare businesscase*. 

*indien van toepassing op de inschrijving 

Het kan hierbij gaan om een directe bijdrage zoals bijvoorbeeld recycling van kunststoffen. Maar ook 

om een indirecte bijdrage zoals bijvoorbeeld het doorbreken van (institutionele) barrières of 

(culturele) normen, waardoor andere partijen in de toekomst een (grotere) directe bijdrage kunnen 

leveren. 

De kwaliteit van de onderbouwing van de impact wordt meegenomen in de beoordeling.  

Voorbeelden 

 Gebruik van recyclaat in herbruikbare 
verpakkingen wordt hoger beoordeeld dan 
gebruik van virgin kunststof. 

 Projecten die (in de toekomst) grotere 
volumes kunststof reduceren of recyclen 
worden hoger beoordeeld. 

 Recycling van mono-stromen (1 soort 
kunststof) wordt hoger beoordeeld dan 
recycling van gemixte kunststof stromen. 

 Projecten die activiteiten hoger op de 
“circulaire R-ladder”1 ontplooien worden 
hoger beoordeeld. 

 

 

 

 
1 Op volgorde van hoog naar laag: preventie (refuse & reduce), hergebruik (re-design, re-use, repair), recycling, 
energie terugwinnen. 
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B. Vernieuwend karakter (Maximaal te behalen aantal punten: 25) 

Het vernieuwend karakter van de inschrijving wordt beoordeeld aan de mate waarin tijdens de 

uitvoering van de opdracht onderbouwd nieuwe producten, diensten of processen  ontwikkeld 

worden, nieuwe technologieën in producten, diensten en processen toegepast worden en/of nieuwe 

kennis opgedaan wordt. 

C. Betrokkenheid ketenpartijen (Maximaal te behalen  aantal punten: 20) 

De betrokkenheid van ketenpartijen wordt beoordeeld aan de mate waarin onderbouwd diverse 

ketenpartners betrokken worden bij de uitvoering van de opdracht. 

Voorbeelden 

 Een grotere diversiteit aan ketenpartners 
wordt hoger beoordeeld. 

 Betrokkenheid van in de keten invloedrijke 
(grote) ketenpartners wordt hoger 
beoordeeld. 

 Een groter aantal betrokken ketenpartijen 
wordt hoger beoordeeld. 

 Betrokkenheid van ketenpartners die in cash 
of in kind bijdragen wordt hoger beoordeeld. 

 

D. Schaalbaarheid (Maximaal te behalen  aantal punten: 15)   

De schaalbaarheid van de inschrijving wordt beoordeeld aan de mate waarin de innovatie op termijn 

onderbouwd opschaalbaar is. 

E. Haalbaarheid (Maximaal te behalen  aantal punten: 10) 

De haalbaarheid van de inschrijving wordt beoordeeld aan de mate waarin: 

• De beoogde innovatie en uitwerking van de innovatie omschreven in de inschrijving onderbouwd 

technologisch haalbaar zijn*; 

• Het ingediende plan van aanpak (incl. projectbegroting) onderbouwd realistisch, marktconform 

en haalbaar is. 

*indien van toepassing op de inschrijving 

Beoordelings- en selectiemethodiek (ronde 1) 

Alle inschrijvingen (die niet zijn uitgesloten in de uitsluitingsronde) worden beoordeeld volgens de 

hierboven genoemde criteria.  De beoordelingscommissies waarderen in consensus elk criterium met 

een score van 0 tot en met 5. Hoe beter de inschrijving aansluit bij een criterium, des te hoger de 

score hiervoor. Vervolgens worden de punten gewogen volgens Tabel 1 Weging beoordelingscriteria 

en de daar onder staande formule. 
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Beoordelingscriteria Max. score 

Max. gewogen 

score 

A Impact (sluiten van de kunststofketen) 5 30 

B Vernieuwend karakter  5 25 

C Betrokkenheid ketenpartijen 5 20 

D Schaalbaarheid 5 15 

E Haalbaarheid 5 10 

 Max. gewogen totaalscore  100 punten 

Tabel 1 Weging beoordelingscriteria 

Berekening van de gewogen score van een beoordelingscriterium geschiedt volgens de formule: 

Toegekende score

Max. score
× Max. gewogen score = Gewogen score 

Voorbeeld: je scoort een 4 op criterium B. De gewogen score voor dit criterium is dan: 4/5 x 25  = 20. 

De gewogen totaalscore is de som van de gewogen scores van de beoordelingscriteria.  

De selectie van inschrijvingen, die doorgaan naar ronde 2, geschiedt aan de hand van twee factoren: 

 Totale som van gewogen scores van de beoordelingscriteria; 

 Diversiteit in de selectie.  

De beoordelingscommissies selecteren maximaal 8 inschrijvingen per Challenge, die doorgaan naar 

de tweede ronde aan de hand van de hoogste totaalscore (zie Bijlage 1: Scoretabel, weging en 

berekening totaalscore (ronde 1) op pagina 16).  

De provincie Zuid-Holland is op zoek naar een goede balans tussen inschrijvingen in de verschillende 

economische sectoren en naar diversiteit tussen de innovaties. Indien inschrijvingen van 

vergelijkbare aard zijn, selecteren de beoordelingscommissies de inschrijving met de hoogste score.  

Indien meerdere inschrijvingen een gelijk puntenaantal scoren en het op basis hiervan de 

beoordelingscommissies onmogelijk is een beslissing te nemen m.b.t. het selecteren van 

inschrijvingen die doorgaan naar de tweede ronde, geeft het aantal punten op het criterium A 

(Impact (sluiten van de kunststofketen)) de doorslag. Indien ook dit geen doorslag geeft, zal de score 

op voor criterium B de doorslag geven en zo verder. Indien ook dat geen uitsluitsel geeft zal er 

worden geloot. 

Beoordeling en selectie tijdens ronde 2 

De pitch en interview 

De pitches staan gepland op 5 en 6 oktober 2021 tussen 9 en 18u. De beoordelingscommissies 

bepalen de locatie, de definitieve datum en het tijdstip van de pitches. Betreffende inschrijver 

ontvangt hier tijdig een uitnodiging voor met de relevante informatie.  

Naar eigen inzicht kun je tot 4 personen meenemen naar de pitch, waarvan maximaal 2 personen de 

pitch daadwerkelijk doen.   

 



          13 
 

Voor de pitch is de aanwezigheid van volgende rollen/personen noodzakelijk: 

 De projectmanager, die verantwoordelijk is voor het management van de opdracht; 

 De expert, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de opdracht en beschikt over 

gedegen expertise, kennis en ervaring met de innovatie waaraan gewerkt zal worden. 

Bovengenoemde rollen kunnen ingevuld worden door 1 persoon. Deze persoon/personen zullen 

tijdens de uitvoering van de opdracht daadwerkelijk deze rollen vervullen. 

Naar aanleiding van de pitch zullen de beoordelingscommissies (plus eventuele adviseurs) een aantal 

vragen stellen (interview) waarvan de beantwoording meeweegt in de beoordeling. 

Beoordelingscriteria (ronde 2) 

Alle inschrijvers geselecteerd voor ronde 2 hebben in ronde 2 weer gelijke kansen. De 

beoordelingscommissies beoordelen de pitch en interview kwalitatief op o.a.: 

 Algehele indruk 

 Bijdrage aan de provinciale doelstellingen voor de transitie naar een circulaire kunststofketen 

 Inzet, vaardigheid en commitment 

 Aanwezigheid benodigde competenties om de opdracht uit te kunnen voeren 

 Vertrouwdheid en consistentie met de opdracht en de inschrijving 

Beoordelings- en selectiemethodiek (ronde 2) 

De beoordelingscommissies selecteren in consensus tot maximaal drie winnaars die een 

overeenkomst aangeboden krijgen om de opdracht uit te voeren. 

Vragen  
Vragen en opmerkingen over de Challenge en/of dit document kun je stellen op www.zuid-

holland.nl/pact (op de pagina van de betreffende challenge, onder het tabblad “discussion”) of 

tijdens het online informatie evenement vrijdag 3 september 13.00 uur. Verwijs indien van 

toepassing naar het hoofdstuk en paginanummer van dit document waar de vraag op van toepassing 

is. 

De provincie Zuid-Holland zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk vrijdag 10 september 2021 17.00 uur 

antwoorden op de vragen gesteld via www.zuid-holland.nl/pact beantwoorden. Vragen gesteld 

tijdens de evenementen worden op dezelfde website geanonimiseerd schriftelijk vermeld en 

beantwoord.  

Zie ook hoofdstuk “Klachten en bezwaar” (pagina 15) en Bijlage 2: Spelregels en algemene 

voorwaarden. 

Inschrijven 
Je kunt je aanmelden voor deze Challenge door het inschrijfformulier (te verkrijgen op www.zuid-

holland.nl/pact, zie Bijlage 3: Inschrijfformulier, pagina 21) volgens de daarin opgenomen instructies 

in te vullen en uiterlijk voor maandag 13 september 2021 17.00 uur up te loaden op www.zuid-

holland.nl/pact (op de betreffende challenge pagina).  

De inschrijver(s) hoeft niet gevestigd te zijn in Zuid-Holland, zolang het resultaat van de opdracht 

onderbouwd bijdraagt aan de transitie naar een circulaire kunststofketen in Zuid-Holland. 

http://www.zuid-holland.nl/pact
http://www.zuid-holland.nl/pact
http://www.zuid-holland.nl/pact
http://www.zuid-holland.nl/pact
http://www.zuid-holland.nl/pact
http://www.zuid-holland.nl/pact
http://www.zuid-holland.nl/pact
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De volgende spelregels gelden voor de inschrijving: 

 In geval van tegenstrijdigheden tussen het inschrijfformulier en de deze P>Act Challenge oproep 

en uitvraag prevaleert de oproep en uitvraag. 

Geldigheidstermijn 
Het ingediende inschrijfformulier is je aanbieding aan de provincie Zuid-Holland. De 

geldigheidstermijn van deze aanbieding is tenminste 90 dagen. 

Winnen 
De winnaars van deze Challenge (zoals geselecteerd door de beoordelingscommissies) komen in 

aanmerking voor de gunning van de opdracht. Maandag 18 oktober 2021 worden de winnaars 

bekend gemaakt, dat  betekent dat de provincie Zuid-Holland het voornemen heeft deze inschrijvers 

de opdracht te  gunnen.  Alle Inschrijvers worden gelijktijdig schriftelijk, en voor ronde 2 tevens 

schriftelijk via www.zuid-holland.nl/pact, van deze voorgenomen gunningsbeslissing én de gronden 

waarop dit is gebaseerd op de hoogte gebracht. Als binnen de bezwarentermijn van zeven 

kalenderdagen geen bezwaar/bezwaren is/zijn ingediend, zal de provincie Zuid-Holland de voorlopige 

gunning omzetten in een definitieve gunning. Zie voor meer informatie over de bezwaar maken 

hoofdstuk “Bezwaar maken tegen ” (pagina 15). 

Kamer van koophandel inschrijving 
Omdat de opdracht te kunnen gunnen is het nodig dat de winnaar op het moment van aanvang van 

de opdracht (1 november 2021) ingeschreven staat bij de kamer van koophandel. 

Overige informatie 

Publiciteit en intellectueel eigendom 

De inschrijving en pitch 

Het inschrijfformulier, eventuele bijlagen en documenten, die je aanlevert voor de inschrijving en/of 

pitch, worden niet actief openbaar gemaakt door de provincie Zuid-Holland. Houd er wel rekening 

mee, dat in het geval van een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) verzoek, de provincie verplicht kan 

worden deze informatie openbaar te maken. Bedrijfsgevoelige informatie wordt beschermd in de 

WOB. 

De innovatie 

De innovatie en waar de winnaars tijdens het uitvoeren van de opdracht aan werken blijft eigendom 

van de inschrijver en/of eventuele bestaande eigenaar.  

De resultaten 

De gepresenteerde concrete uitwerking van de innovatie in de vorm van bijvoorbeeld een pilot, 

prototype, demo product of dienst blijft eigendom van de inschrijver en/of eventuele bestaande 

eigenaar.  

De op te leveren rapportage en presentatie worden openbaar gemaakt door de provincie Zuid-

Holland om de opgedane kennis en ervaring te kunnen delen met andere innovatieve projecten, 

bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen.  
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Publiciteit 

De provincie zal via de (social) media bekendmaken welke inschrijvingen hebben gewonnen en na 

afronding van de opdracht zal worden gecommuniceerd over de resultaten (de op te leveren 

rapportage en presentatie worden openbaar gemaakt). Inschrijvers gaan hier bij het indienen van het 

inschrijfformulier mee akkoord. Over de inschrijvingen, die niet hebben gewonnen, wordt niet naar 

buiten toe gecommuniceerd zonder overleg met de inschrijver. 

Klachten en bezwaar 

Regeling klachtafhandeling aanbesteden provincie Zuid-Holland 

Op deze Challenge is de 'Regeling klachtafhandeling aanbesteden' van toepassing. Deze regeling is 

bedoeld voor het snel en laagdrempelig afhandelen van klachten.  

Het kan voorkomen dat je tijdens deze Challenge ontevreden bent over de handelwijze van de 

provincie. Stel in dat geval in eerste instantie tijdig vragen, zoals beschreven in hoofdstuk “Vragen” 

op pagina 13, zodat deze tijdig beantwoord kunnen worden. Als de vraag/klacht daarin niet afdoende 

wordt behandeld, kan je op grond van de regeling klachtenafhandeling aanbesteden een klacht 

indienen met een voor deze Challenge aangepast klachtenformulier (zie Bijlage 4: (Aangepast) 

Klachtenformulier P>Act Challenge Zuid-Holland op pagina 25). Dit klachtenformulier of vragen over 

de 'regeling Klachtenafhandeling aanbesteden' kunt u mailen aan 

klachtenmeldpuntaanbesteden@pzh.nl. 

Bezwaar maken tegen uitslag 

De uitslagen van selectie rondes 1 en 2 worden op 24 september 2021 respectievelijk 18 oktober 

2021 bekend gemaakt. Alle inschrijvers worden gelijktijdig schriftelijk via www.zuid-holland.nl/pact 

van deze uitslagen én de gronden waarop deze zijn gebaseerd op de hoogte gebracht. Alle 

inschrijvers wordt de mogelijkheid geboden om contact met de provincie Zuid-Holland op te nemen 

voor een toelichting op de uitslag.  

Na de uitslag van zowel ronde 1 als ronde 2 geldt een bezwarentermijn van zeven kalenderdagen. Als 

je het niet eens bent met de uitslag van ronde 1 dan kun je hier tot en met 1 oktober 2021 bezwaar 

maken. Als je het niet eens bent met de uitslag van ronde 2 dan kun je tot en met 25 oktober 2021 

bezwaar maken. Na deze data is het niet meer mogelijk bezwaar te maken tegen de uitslag. In de 

brieven die je ontvangt over de uitslagen zullen instructies en contact gegevens voor bezwaar maken 

staan.  

Zie voor een uitgebreide uitleg Bijlage 5: Bezwarenprocedure (pagina 27). 

Rangorde documenten 
Indien documenten met elkaar in tegenspraak zijn, geldt ten aanzien van de beoogde 

overeenkomst/opdrachtbrief, aangeboden aan de winnaars, de volgende rangorde: 

1. De nader te ondertekenen overeenkomst/opdrachtbrief; 

2. Optie: antwoorden op vragen; 

3. Deze Challenge oproep en uitvraag;  

4. Het door inschrijver ingediende inschrijvingsformulier. 

Voorwaarden en spelregels 
Op deze Challenge (inschrijving, beoordeling, selectie en uitvoering van de opdracht) zijn de 

spelregels en voorwaarden vermeld op pagina 17 van toepassing. Eventuele andere door de 

inschrijver gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/17771/regelingklachtafhandelingprovinciezuid-holland.pdf
mailto:klachtenmeldpuntaanbesteden@pzh.nl
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Bijlage 1: Scoretabel, weging en berekening totaalscore (ronde 1) 
Je onderbouwing van de beoordelingscriteria op het inschrijfformulier wordt beoordeeld op: 

helderheid, compleetheid, overtuigingskracht en inzichtelijkheid. Waar van toepassing wordt er ook 

gekeken naar de SMART2 omschrijving in de antwoorden. 

Schaal  score Beschrijving 

Uitstekend 5 De inschrijver geeft op alle punten een volledige, duidelijke, eenduidige, concrete 
uiteenzetting.  
De beantwoording voldoet geheel aan het gevraagde in deze oproep en uitvraag en 
overtreft de verwachtingen van de beoordelingscommissie.  

Goed  4 De inschrijver geeft op alle punten een volledige, duidelijke, eenduidige, concrete 
uiteenzetting.  
De beantwoording voldoet geheel aan het gevraagde in deze oproep en uitvraag en de 
verwachtingen van de beoordelingscommissie.  

Voldoende 3 De inschrijver geeft niet op alle punten een volledige, duidelijke, eenduidige, concrete 
uiteenzetting.  
De gegeven informatie is niet volledig in overeenstemming met het gevraagde in deze 
oproep en uitvraag en de verwachtingen van de beoordelingscommissie. Er ontbreekt 
informatie over significante punten. De wijze van invulling is niet volledig overtuigend en 
laat openingen over.  

Matig 2 De inschrijver geeft op veel punten een minimale beschrijving.  
De gegeven informatie voldoet beperkt aan het gevraagde in deze oproep en uitvraag 
en/of de verwachtingen van de beoordelingscommissie. De Inschrijving geeft de 
beoordelingscommissie onvolledige informatie.  

Onvoldoende 1 De inschrijver geeft op veel punten een onvoldoende beschrijving.  
De gegeven informatie voldoet niet aan het gevraagde deze oproep en uitvraag en/of de 
verwachtingen van de beoordelingscommissie. De inschrijver geeft de 
beoordelingscommissie onvoldoende informatie. 

Geen antwoord 0 De inschrijver geeft geen beschrijving. 

Tabel 2 Scoretabel 

 
Beoordelingscriteria Max. score 

Max. gewogen 

score 

A Impact (sluiten van de kunststofketen) 5 30 

B Vernieuwend karakter  5 25 

C Betrokkenheid ketenpartijen 5 20 

D Schaalbaarheid 5 15 

E Haalbaarheid 5 10 

 Max. gewogen totaalscore  100 punten 

Tabel 3 Weging beoordelingscriteria 

Berekening van de gewogen score van een beoordelingscriterium geschiedt volgens de formule: 

Toegekende score

Max. score
× Max. gewogen score = Gewogen score 

Voorbeeld: je scoort een 4 op criterium B. De gewogen score voor dit criterium is dan: 4/5 x 25  = 20  

De gewogen totaalscore is de som van de gewogen scores van de beoordelingscriteria.  

 
2 Specific (specifiek), Measurable (meetbaar/kwantificeerbaar), Attainable (haalbaar), Relevant (relevant) en Timely (tijdspecifiek) 
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Bijlage 2: Spelregels en algemene voorwaarden 
Met het inschrijven voor deze Challenge (indienen van een ingevuld inschrijfformulier) gaat 

de inschrijver akkoord met de volgende bepalingen: 

Algemeen 

1. De provincie Zuid-Holland is niet verplicht de opdrachten en prijzen te gunnen. 

2. De provincie Zuid-Holland heeft zonder meer de intentie de Challenge en daaruit 

voortkomende opdrachten succesvol af te ronden. Indien zich echter situaties 

voordoen die ertoe leiden dat besloten wordt de Challenge geheel of gedeeltelijk, 

tijdelijk of volledig stop te zetten en/of de prijs niet te gunnen, dan heeft de betrokken 

inschrijver geen recht op een vergoeding. 

3. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of (nadere) afspraken hebben geen 

rechtskracht tenzij deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd. De provincie 

Zuid-Holland biedt voor deze Challenge geen vergoeding aan voor het invullen en 

aanbieden van het inschrijfformulier, ongeacht of de inschrijving tot het sluiten van 

een overeenkomst zal leiden. Zolang er geen volledige overeenstemming is bereikt 

over de voorwaarden en ter zake geen schriftelijke overeenkomst is gesloten, is er 

geen sprake van enige gebondenheid van de provincie Zuid-Holland. In dat geval is 

er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten dan ook. 

4. Alle gegevensuitwisseling, werkzaamheden en correspondentie tijdens de Challenge, 

inschrijving, beoordelings- en selectieprocedure en bij de uitvoering van de opdracht 

zullen in de Nederlandse taal plaatsvinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.  

Inschrijver: 

5. Per inschrijvende partij of combinatie van inschrijvende partijen mag maximaal één 

inschrijfformulier worden ingediend. 

6. Het is inschrijver niet toegestaan een (gelijkwaardig) projectplan in te dienen waar op 

het moment van inschrijven een subsidieaanvraag voor loopt bij de provincie Zuid-

Holland of waar de afgelopen vier jaar al eerder een subsidie of andere financiering 

afkomstig van de provincie Zuid-Holland voor ontvangen is. 

7. De inschrijver dient bij aanvang van de opdracht ingeschreven te staan bij de Kamer 

van Koophandel. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of zal in het geval 

van winnen bij aanvang van de opdracht ingeschreven staan bij de Kamer van 

Koophandel. 

8. De inschrijver leeft alle van toepassing zijnde wettelijke eisen en overige 

overheidsvoorschriften na. 

9. De inschrijver is gehouden de door de provincie verstrekte gegevens vertrouwelijk te 

behandelen. 

10. De op te leveren rapportage en presentatie worden openbaar gemaakt. Er wordt van 

de inschrijver verwacht medewerking te verlenen bij de openbaarmaking. 

11. Het is inschrijver niet toegestaan personen uit de organisatie van de provincie Zuid-

Holland of Innovation Quarter in verband met deze procedure te benaderen, anders 

dan via www.zuid-holland.nl/pact en tijdens de informatie evenementen. 

http://www.zuid-holland.nl/pact
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12. De inschrijver zal zich passend verzekeren en verzekerd houden tijdens de opdracht 

tegen: 

- wettelijke aansprakelijkheid; 

- beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. 

13. De inschrijver huurt geen partijen in die namens de provincie Zuid-Holland bij de 

P>Act Challenge betrokken zijn dan wel personen die in de beoordelingscommissies 

zitting hebben. 

 

Financiële bepalingen 

14. De financiële bijdrage van maximaal € 50.000, - excl. BTW vanuit de provincie Zuid-

Holland vindt plaats op basis van een opdracht.  

15. Door de provincie worden niet de kosten vergoed die door partijen gemaakt zijn of 

worden in relatie tot de inschrijfprocedure. 

16. Er is voor de provincie geen enkele verplichting tot enige afname of koop van de door 

inschrijver aangeboden innovatie, product en/of dienst. De inschrijver kan geen 

rechten ontlenen aan de deelname aan deze Challenge. 

17. Als de provincie na afloop van deze Challenge besluit tot afname/koop van de door 

inschrijver voorgestelde innovatie, product en/of dienst, dan dienen Partijen daartoe 

een nieuwe schriftelijke overeenkomst te sluiten waar voorafgaand aan het sluiten de 

door de provincie gehanteerde Inkoop- en wettelijke Aanbestedingsregels in acht 

worden genomen. 

Ontbinding  

18.  Lid 1. Onverminderd alle andere rechten of vorderingen kan de provincie de 

Overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, 

indien: 

- de inschrijver in verzuim komt met de nakoming van een verplichting uit hoofde 

van de Overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of 

geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; 

- de nakoming door de inschrijver van een opeisbare verplichting uit hoofde van de 

Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk wordt; 

- de inschrijver in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet 

voorlopig, surséance van betaling wordt verleend; 

- feiten of omstandigheden in relatie tot de inschrijver bekend worden, die, waren 

deze bekend geweest vóór het tot stand komen van de overeenkomst, aanleiding 

zouden zijn geweest om geen overeenkomst met deze opdrachtnemer aan te 

gaan. 

Lid 2. De Inschrijver is verplicht de provincie terstond te informeren over het optreden 

of redelijkerwijs voorzienbaar zijn van een van de omstandigheden als bedoeld in het 

eerste lid. 
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Aansprakelijkheid 

19. De inschrijver is zelf aansprakelijk voor alle schade die in het kader van de uitvoering 

van de opdracht ontstaat als gevolg van inbreuk op de intellectuele 

eigendomsrechten van derden, en vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van 

derden tot vergoeding van dergelijke schade.  

20. Lid 1. Tenzij anders overeengekomen, is de partij die toerekenbaar tekortschiet in de 

nakoming van haar verplichtingen, tegenover de andere partij aansprakelijk voor de 

door de andere partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de 

aansprakelijkheid per contractperiode beperkt is tot een bedrag van € 150.000, –per 

gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurtenissen. 

Lid 2. Samenhangende gebeurtenissen als bedoeld in het eerste lid, worden 

aangemerkt als één gebeurtenis. 

Lid 3. De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste lid komt te 

vervallen: 

a. in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding voor dood- en 

letselschade; 

b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de 

tekortschietende partij; 

c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten. 

In deze gevallen zijn de bepalingen uit afdeling 6.1.10 BW onverkort van toepassing, 

wat betekent dat de aansprakelijkheid van partijen niet door deze voorwaarden wordt 

beperkt maar door de regeling daarvan in de wet. 

Lid 4. Onder derden als bedoeld in het derde lid, worden mede begrepen 

volksvertegenwoordigers, bestuurders, werknemers en andere voor de provincie 

werkzame personen. 

Vragen 

Indien de inschrijver een vraag indient gaat de vragensteller akkoord met de volgende 

bepalingen (nummer 20 t/m nummer 23): 

21. Indien een inschrijver verzuimt de provincie tijdig te waarschuwen voor kennelijke of 

gepercipieerde fouten of omissies in de Challenge oproep en uitvraag dan wel om 

opheldering te vragen, verwerkt hij zijn rechten dienaangaande en zijn de mogelijke 

gevolgen voor rekening en risico van de inschrijver. In dat geval kan een inschrijver 

op een later moment tijdens of na de aanbesteding dus niet meer met succes klagen, 

zowel bij de provincie als in rechte, over deze onderwerpen. 

22. De provincie zal tijdens het informatie evenement gestelde vragen mondeling 

beantwoorden. De provincie Zuid-Holland zal de antwoorden op de vragen 

geanonimiseerd publiceren. De provincie zal op www.zuid-holland.nl/pact ingediende 

vragen schriftelijk beantwoorden. Deze antwoorden maken onlosmakelijk deel uit van 

de aanbestedingsstukken waarbij in geval van tegenstrijdigheden het recentst 

gestelde prevaleert. 

 

http://www.zuid-holland.nl/pact
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Slotbepalingen 

23. Intern integriteitsonderzoek: de provincie kan bij procedures zoals deze gebruik 

maken van een intern integriteitsonderzoek. Dit integriteitsonderzoek beoogt onder 

meer het voorkomen dat, door aanbesteding van overheidsopdrachten, de overheid 

onbedoeld mogelijk bepaalde “criminele” activiteiten faciliteert. De uitkomsten van dit 

onderzoek dienen als basis bij de eigen inhoudelijke afweging om de opdracht te 

verstrekken danwel geen toestemming te verlenen dat een bepaalde partij kan 

worden ingeschakeld, danwel een bepaalde partij uit te sluiten van de P>Act 

Challenge.  

 
24. De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de provincie, de Startup of van 

derden, dan wel (diens) andere algemene of bijzondere voorwaarden zijn niet van 

toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

25. Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst nietig zijn of worden vernietigd, 

dan blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen zullen over de bepalingen die 

nietig zijn of worden vernietigd overleg plegen, om een vervangende regeling te 

treffen waarmee de strekking van de Overeenkomst behouden blijft. 

 

26. Voor de werking en uitleg van deze Overeenkomst geldt uitsluitend de Nederlandse 

tekst. 

 

27. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van deze 

Overeenkomst voort te duren blijven ook na afloop, ontbinding of beëindiging van 

deze Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op 

Opdrachtgever casu quo de inschrijver en hun rechtsopvolgers. 

28. Op deze Challenge is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
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Bijlage 3: Inschrijfformulier 
Let op: dit is een voorbeeld. Gebruik voor je inschrijving het invulbare inschrijfformulier op www.zuid-

holland.nl/pact.   

referentienummer DOS-2021-0003878  

Algemene instructies:  

• Lees eerst de P>Act Challenge 2021 oproep en uitvraag goed door (die vind je op www.zuid-

holland.nl/pact).  

• Open dit inschrijfformulier in Word, vul het in volgens de instructies in.  

• Upload het ingevulde formulier als pdf-bestand voor maandag 13 september 2021 17.00 uur op 

www.zuid-holland.nl/pact. 

 

Spelregels:  

• In geval van tegenstrijdigheden tussen dit inschrijfformulier en de P>Act Challenge oproep en 

uitvraag prevaleert de oproep en uitvraag. 

Algemene gegevens 
 

Voor welke challenge schrijf je je in? Tuinbouw / Industrie 

Projectnaam [Vul hier in] 

Beknopte projectomschrijving (max. 60 

woorden) 

[Vul hier in] 

E-mail adres van de contactpersoon [Vul hier in] 

NAW-gegevens van de contactpersoon [Vul hier in} 

NAW-gegevens van de inschrijver(s) (inschrijver(s) 

zijn eindverantwoordelijk voor opleveren resultaten van de 

opdracht) 

[Vul hier in] 

NAW-gegevens van projectpartners [Vul hier in, indien van toepassing] 

De provincie Zuid-Holland mag via het 

opgegeven email adres contact met mij 

opnemen over zaken niet gerelateerd aan deze 

challenge (bijvoorbeeld om je te wijzen op 

andere subsidieregelingen of om je uit te 

nodigen voor netwerkbijeenkomsten) 

Ja / Nee 

Innovation Quarter mag via het opgegeven email 

adres contact met mij opnemen over zaken niet 

gerelateerd aan deze challenge (bijvoorbeeld om 

je hulp aan te bieden bij het ontwikkelen van je 

business case) 

Ja / Nee 

http://www.zuid-holland.nl/pact
http://www.zuid-holland.nl/pact
http://www.zuid-holland.nl/pact
http://www.zuid-holland.nl/pact
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Instructies projectplan 
Lever een projectplan aan, als bijlage, met daarin de volgende informatie: 

Beschrijving van de innovatie en probleemanalyse: 

Geef een beschrijving van de innovatie, project of onderzoek3 waar aan gewerkt gaat worden en een 

probleemanalyse van het probleem dat hiermee wordt opgelost. Onderbouw hoe en waarom de 

innovatie het probleem gaat oplossen. 

Betrokken ketenpartijen 

Beschrijf welke partijen uit de (kunststof)keten betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht en 

wat de rol is van deze partijen. 

Uitwerking 

Beschrijf kort de vorm waarin de innovatie, project en/of onderzoek uitgewerkt en gepresenteerd 

wordt (bijvoorbeeld een pilot, prototype, demo, product of dienst). Het is mogelijk om voor 

challenge 2 (industrie) een onderzoeksvoorstel in te dienen met een rapportage als resultaat. In dat 

geval dient het projectplan ook concrete activiteiten te omvatten en omschrijven waarbij de 

informatie uit de rapportage gedeeld wordt met relevante partijen, bijvoorbeeld in de vorm van een 

webinar of workshops. 

Plan van aanpak: 

Beschrijf het plan van aanpak voor uitvoeren van de opdracht. Het plan van aanpak omschrijft in 

ieder geval de activiteiten, planning, resultaten, organisatie/team, risico’s en bevat een 

projectbegroting.  

Eigen inbreng en inbreng van derden 

Geef weer wat inschrijver(s), eventuele projectpartners en derde partijen bijdragen aan de uitvoering 

van de opdracht. Geef per partij aan wat de bijdrage is in uren (aantal uren x uurtarief) en in cash. 

(Excl. BTW ). Geef ook eventuele subsidies4 van partijen anders dan de provincie Zuid-Holland op als 

bijdrage in cash. 

Gevraagde bijdrage en eigen inbreng 

Gevraagde bijdrage:  
Welke bijdrage vraag je van de provincie voor het uitvoeren van de Challenge opdracht? (Excl. BTW. 

Maximaal €50.000,- ) 

€ ___._____,-- 

 

  

 
3 Let op: voor challenge 2 (industrie) komen onderzoeksvoorstellen in aanmerking. Voor challenge 1 
(retoursystemen tuinbouw) zijn we op zoek naar projecten met concrete resultaten zoals pilots en komen 
onderzoeksvoorstellen dus niet in aanmerking 
4 Het is inschrijver niet toegestaan een (gelijkwaardig) projectplan in te dienen waar op het moment van 
inschrijven een subsidieaanvraag voor loopt bij de provincie Zuid-Holland of waar de afgelopen vier jaar al 
eerder een subsidie of andere financiering afkomstig van de provincie Zuid-Holland voor ontvangen is. 
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Totale eigen inbreng + inbreng van derden 
Wat is de som van de bijdragen van inschrijver(s), eventuele projectpartners en derde partijen 

bijdragen (Excl. BTW)? Dit bedrag dient minstens half zo groot (50%) te zijn als de gevraagde bijdrage 

van de provincie. 

€ ___._____,-- 

Beknopte onderbouwing van de beoordelingscriteria 

Geef per beoordelingscriterium een beknopte onderbouwing (max. 200 woorden per criterium) in 

welke mate het projectplan aan het criterium voldoet. De onderbouwing van de beoordelingscriteria 

op dit formulier en in het projectplan worden beoordeeld op: helderheid, compleetheid, 

overtuigingskracht en inzichtelijkheid.  

Criterium A: Impact (Sluiten van de kunststofketen) 
De impact van de inschrijving wordt beoordeeld aan de mate waarin de innovatie (in de toekomst) 

onderbouwd bijdraagt aan: 

• Het sluiten van de kunststofketen door hergebruik of recycling en zo het gebruik van fossiele 

grondstoffen en/of gebruik van kunststoffen voor eenmalig bruikbare verpakkingen 

terugdringen;  

• De beoogde innovatie of het beoogde systeem in de toekomst kan doorgroeien tot een 

onderneming met haalbare businesscase*. 

*indien van toepassing op de inschrijving 

Het kan hierbij gaan om een directe bijdrage zoals bijvoorbeeld recycling van kunststoffen. Maar ook 

om een indirecte bijdrage zoals bijvoorbeeld het doorbreken van (institutionele) barrières of 

(culturele) normen, waardoor andere partijen in de toekomst een (grotere) directe bijdrage kunnen 

leveren. 

De kwaliteit van de onderbouwing van de impact wordt meegenomen in de beoordeling.  

 [Vul hier in, maximaal 200 woorden] 

………….. 

Criterium B: Vernieuwend karakter  
Het vernieuwend karakter van de inschrijving wordt beoordeeld aan de mate waarin tijdens de 

uitvoering van de opdracht onderbouwd nieuwe producten, diensten of processen ontwikkeld 

worden, nieuwe technologieën in producten, diensten en processen toegepast worden en/of nieuwe 

kennis opgedaan wordt. 

[Vul hier in, maximaal 200 woorden] 

………….. 

Criterium C: Betrokkenheid ketenpartijen  
De betrokkenheid van ketenpartijen wordt beoordeeld aan de mate waarin onderbouwd diverse 

ketenpartners betrokken worden bij de uitvoering van de opdracht. 
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[Vul hier in, maximaal 200 woorden] 

………….. 

Criterium D: Schaalbaarheid  
De schaalbaarheid van de inschrijving wordt beoordeeld aan de mate waarin de innovatie op termijn 

onderbouwd opschaalbaar is. 

[Vul hier in, maximaal 200 woorden] 

………….. 

Criterium E: Haalbaarheid  
De haalbaarheid van de inschrijving wordt beoordeeld aan de mate waarin: 

• De beoogde innovatie en uitwerking van de innovatie omschreven in de inschrijving 

onderbouwd technologisch haalbaar zijn*; 

• Het ingediende plan van aanpak (incl. projectbegroting) onderbouwd realistisch, 

marktconform en haalbaar is. 

*indien van toepassing op het projectvoorstel 

[Vul hier in, maximaal 200 woorden] 

………….. 

Optioneel: Business case 
Het is mogelijk om een business case voor je toekomstige onderneming (gerelateerd aan het 

onderwerp van je projectplan) mee te sturen als bijlage. Medewerkers van de provincie Zuid-Holland 

en Innovation Quarter met een expertise in finance en business development zullen de business case 

analyseren en je uitnodigen voor een vrijblijvend adviesgesprek. Er kunnen maximaal 7 business 

cases geanalyseerd worden, indien er meer dan 7 inschrijvers een business case meesturen bepalen 

de beoordelingscommissies welke inschrijvers in aanmerking komen voor analyse en advies. Hierbij 

wordt beoordeeld op volledigheid en helderheid van de aangeleverde businesscase en mate van 

aansluiting op Zuid-Hollands (circulair) beleid.  

Ik stuur een business case mee in de bijlage voor 

analyse en advies. 

Ja / Nee 

Bijlagen 
Benoem de bijlagen die je meestuurt met dit inschrijfformulier. Nummer en naam dienen overeen te 

komen met bestandsnaam van de bijlage: 

Bijlage 1: … 

Bijlage 2: … 

Etc. 
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Bijlage 4: (Aangepast) Klachtenformulier P>Act Challenge Zuid-Holland 
 

Formulier Regeling klachtafhandeling aanbesteden provincie Zuid-Holland 

Op deze Challenge is de 'Regeling klachtafhandeling aanbesteden' van toepassing. Met dit formulier 

kunt u een klacht indienen die betrekking heeft op aspecten van deze Challenge die binnen de werking van 

de Aanbestedingswet 2012 vallen. 

Voorbeelden van klachten die u aan de orde kunt stellen via dit klachtenformulier zijn: 

• Een klacht over een bepaald handelen of nalaten van de provincie Zuid-Holland in deze Challenge dat 

in strijd is met wettelijke bepalingen en/of met andere voorschriften die voor deze Challenge gelden.  

• Ook kan geklaagd worden over optreden van de provincie Zuid-Holland aangaande inbreuk op één of 

meer van de voor aanbestedingen geldende beginselen van transparantie, non-discriminatie, gelijke 

behandeling en proportionaliteit. 

 

Let op:  

Indien uw klacht een vraag of een verzoek is gericht op: 

• verduidelijking van aspecten van deze Challenge en de Challenge oproep en uitvraag, 

• doorvoering van een niet-wezenlijke wijziging in de Challenge oproep en uitvraag, 

dan dient u eerst uw vraag of verzoek tijdig in te dienen zoals beschreven in hoofdstuk “Vragen” op 

pagina 13, zodat deze kan worden beantwoord.  

Wanneer u het oneens bent met de beantwoording uw vraag of verzoek, kunt u bij de provincie Zuid-

Holland per e-mail een klacht indienen via klachtenmeldpuntaanbesteden@pzh.nl. Dit geldt eveneens als 

een reactie op uw vraag/verzoek uitblijft. 

 

 

 

  

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/17771/regelingklachtafhandelingprovinciezuid-holland.pdf
mailto:klachtenmeldpuntaanbesteden@pzh.nl
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(Aangepast) Formulier Regeling klachtafhandeling aanbesteden provincie Zuid-Holland –  

P>Act Challenge Zuid-Holland 2021/2022 

Naam + DOS-nummer 

aanbestedingsprocedure 

DOS-2021-0003878  

P Act - Plastic Pact to Act Innovatie tbv transitie naar circulaire kunststofketen - 

Challenge 2021-2022 

Soort aanbestedingsprocedure Meervoudig onderhandse procedure 

Naam onderneming die de klacht 

indient 

 

Adres, postcode en plaats 

onderneming 

 

Naam en e-mailadres medewerker 

van de onderneming 

 

Heeft u uw klacht eerder als 

vraag/verzoek ingediend? * 

Indien nee, motiveer waarom?  

Is uw vraag/verzoek reeds 

beantwoord tijdens het informatie 

evenement of op www.zuid-

holland.nl/pact? 

(alleen invullen indien u uw klacht reeds eerder als een vraag/verzoek heeft 

ingediend) 

Omschrijving klacht  

 

 

 

 

Welke oplossing ziet u zelf voor 

uw klacht? 

 

 

 

 

Datum en ondertekening klacht Getekend te ………………………  (plaats invullen)  

op ………………………………….. (datum invullen) 

 

 

……………………………………… (fysieke of digitale handtekening). 

Dit Formulier klachtafhandeling aanbesteden provincie Zuid-Holland kunt u ingevuld per e-mail indienen via 

klachtenmeldpuntaanbesteden@pzh.nl. Van uw ingediende klacht ontvangt u een bevestiging via de mail. 

 

Wij verzoeken u per formulier één klacht in te dienen. 

* U wordt verzocht, indien u uw klacht nog ingediend kan worden als vraag/verzoek, deze eerst te stellen via www.zuid-

holland.nl/pact (zie P>Act Challenge Zuid-Holland oproep, hoofdstuk ‘vragen’) 

 

 

  

mailto:klachtenmeldpuntaanbesteden@pzh.nl
http://www.zuid-holland.nl/pact
http://www.zuid-holland.nl/pact
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Bijlage 5: Bezwarenprocedure 
Voorgenomen gunningsbeslissing 

Na de beoordeling van de Inschrijvingen zal de provincie Zuid-Holland (PZH) overgaan tot het 

voornemen tot gunning volgens de in de oproep en uitvraag omschreven selectieprocedure. PZH 

streeft ernaar om de voorgenomen gunningsbeslissing conform de in de oproep en uitvraag 

opgenomen datum in het tijdschema kenbaar te maken. Alle Inschrijvers worden gelijktijdig 

schriftelijk (en voor ronde 2 tevens via www.zuid-holland.nl/pact) van deze voorgenomen 

gunningsbeslissing én de gronden waarop dit is gebaseerd in kennis gesteld. Berichtgeving geschiedt 

tevens aan de bij PZH bekende contactpersoon voor deze aanbesteding. Dit bericht houdt geen 

aanvaarding in van het aanbod van de Inschrijver die de economisch meest voordelige Inschrijving 

heeft gedaan. Door dit bericht komt daardoor geen overeenkomst tot stand als bedoeld in artikel 

6:217 BW. 

Inschrijvers van wie de Inschrijving is afgewezen, ontvangen in bovenbedoeld bericht de motivering 

van hun afwijzing. Iedere Inschrijver wordt voorts de mogelijkheid geboden tot het inwinnen van 

nadere informatie bij PZH.  

Bezwarentermijn 

Iedere Inschrijver die het niet eens is met de voorgenomen gunningsbeslissing kan, binnen een 

termijn van zeven (7) kalenderdagen vanaf de dag na de datum dat de mededeling van de 

gunningsbeslissing aan de Inschrijvers is verzonden, bezwaar tegen deze beslissing aantekenen door 

betekening van een dagvaarding aan PZH bij de Rechtbank te ‘s-Gravenhage. In het belang van een 

snelle en goede voortgang wordt iedere Inschrijver dringend verzocht om PZH tijdig op de hoogte te 

stellen van het aanwenden van dit rechtsmiddel, door middel van het zenden van een (gescande) 

kopie van de dagvaarding, via mail gericht aan de in de uitslagen brief genoemde contactpersoon van 

PZH. De in deze paragraaf genoemde termijn is een fatale termijn. Betekening van de dagvaarding na 

de genoemde termijn leidt tot niet ontvankelijkheid van de vordering. 

In geval van een verkorte beroepsprocedure (kort geding) zal PZH de datum van de voorgenomen 

gunningsbeslissing eventueel opschorten tot een nadere datum. Dit is afhankelijk van het tijdstip en 

inhoud van de uitspraak van de voorzieningenrechter. 

Indien een Inschrijver tegen de voorgenomen gunningsbeslissing een kort geding aanhangig maakt, 

dient de oorspronkelijke winnaar van de aanbesteding in dit kort geding te interveniëren, op straffe 

van het verval van recht om nog op te mogen komen tegen een eventueel gewijzigde 

gunningsbeslissing. 

Definitieve gunning 

Indien na het verstrijken van de stand still periode van zeven (7) kalenderdagen geen 

bezwaar/bezwaren is/zijn ingediend, zal PZH de voorlopige gunning omzetten in een definitieve 

gunning en overgaan tot ondertekening van de overeenkomst, waarmee deze 

aanbestedingsprocedure wordt beëindigd. 


