
Vragen info meetup ‘’innovatieve verlichting rond het sportstrand’’ 

In hoeverre wordt het fitness court gebruikt openbaar versus reserveringen van bijvoorbeeld 
bootcamp clubs? 

Het fitness court is openbaar, wie het eerst komt wie het eerst maalt. Het fitness court kan niet 
gereserveerd worden. 

 
Kunnen jullie al iets zeggen over de uitvoeringstermijn, wanneer het ontwerp geïmplementeerd dient 
te worden? 

Hoe eerder hoe beter. Vanaf april kan het ontwerp geïmplementeerd worden. 
 

Zijn er specifieke groepen waar meer interesse naar uitgaat? Is er bestaande informatie beschikbaar 
over doelen en groepen voor sporten op strand? 

 
Dit klopt, maar ook meer dan sporten alleen, de boulevard en strand moeten het ‘bewegen’ ansich 
stimuleren. Dit kan al met kleine ludieke dingen als bijvoorbeeld het woord “spring” op de grond te 
verven en daarbij belijning met afstand en welk dier bijvoorbeeld zover springt tot aan WR of NR. 
(wereldrecord/ Nederlands record). Niet een voorbeeld met verlichting maar je snapt waar ik heen wil. 
Daarnaast kan de Haagse sportnota, het ontwikkelperspectief en SO van Kragten gebruikt worden om 
richtlijnen en doelen uit te halen. 
 
Zijn er duurzaamheidsafwegingen die mee worden genomen in de keuze? 

Nee, duurzaamheid is belangrijk in het plan, maar het betreft geen criteria. 
 
Mag je de verlichting breder trekken dan alleen rond fitness court 

Er ligt al veel infrastructuur en de verlichting mag breder getrokken worden dan het fitness court. Dit 
moet wel afgestemd worden met mensen van de openbare verlichting.  
 
Waarvoor is het budget van 25.000 euro precies bedoeld? Is dit alleen voor de ontwikkeling en het 
onderzoek, of ook voor de uitvoering? 

Het programma is zo opgebouwd om te werken naar een prototype. Aan het eind van de pilotfase moet 
er dan ook iets staan of getest kunnen worden. In samenspraak met de challengehouder wordt 
afgestemd wat er op demo day gepresenteerd moet worden 
 
Is er ruimte voor een extra energie opwek installatie bijv zonnecellen of een mini windmolen? 

Nee, er kan niet zomaar in de buitenruimte een object geplaatst worden. 
 
In de aanvraag staat dat er inzicht geven dient te worden in prijzen en marges zodat er een eerlijke 
prijs wordt betaald. Hoe ver gaat dit? Willen jullie echt inzicht in kosten alle materialen, uren, 
assemblage etc? 



Nee. We willen een plan van aanpak met verschillende stappen om tot het eindproduct te komen. Per 
fase moet er een indicatie van de kosten worden gegeven. 
 
Is er navraag gedaan bij de gebruikers (bootcampers/ sporters) wat betreft verlichting behoefte. 
Ondersteuning bij welke sportbehoefte 

Nee hier is geen onderzoek gedaan. Jullie staan vrij om dit zelf te onderzoeken. 
 
Wat zijn wel de beoordelingscriteria? 

• Impact 
• Haalbaar 
• Betaalbaar 

 
Is de challenge specifiek voor startups of is het ook voor andere bedrijven? En is het de bedoeling dat 
de bedrijven in de regio liggen? 

Dit programma is voornamelijk bedoeld voor jonge innovatieve bedrijven die willen opschalen. Wij 
zoeken geen consultants met een plan van aanpak of een advies, maar wel een partij die het plan ook 
uitvoert. Dit is belangrijker dan hoe lang je bestaat en uit hoeveel personen de organisatie bestaat. Wij 
sluiten dan ook niemand uit van deelname op grond van hoe lang de organisatie bestaat of hoe groot die 
is. 
 
Wel moet er rekening worden gehouden met het feit dat het een programma is waarbij ook actieve 
deelname verwacht wordt en wat deels verplicht is. Ga uit van gemiddeld 2 uur per week. Dus de vraag 
is ook of jullie dit zien zitten en jezelf in een startup programma actief zien zijn. 
 
Is het toe te kennen bedrag in- of exclusief btw 

Exclusief btw. 
 
Bent u op zoek naar een schaalbaar project naar andere sites of specifiek naar die sector? Is 
duurzaamheid en schaalbaarheid een criterium om als bonus te beschouwen? 

Het is interessant als het project schaalbaar is. Wij proberen na te streven om startups te matchen met 
andere partijen die interesse hebben in het product. 
 
Follow-up vraag op wat in het traject en budget past. Duidelijk is dat het gaat op een prototype. 
Wordt er dan opnieuw aanbesteed voor de monitoring, service en eindinstallatie? Of kan je rekening 
houden bij succesvol traject dat de volgende fase ook aangegaan wordt? 

Er zit een aanbesteding achter. Bij een succesvolle pilot kan er verder worden gegaan. Dit bepaalt de 
challengehouder of dit daadwerkelijk gebeurt.  
 
Is het de bedoeling dat het volledige project door uitgevoerd kan worden, of kunnen er ook derden 
ingeschakeld worden voor bijvoorbeeld de productie? 



Het hoeft niet allemaal zelf uitgevoerd worden. Derden mogen ingeschakeld worden. 
 
Zouden jullie het concept van 'Residence' in de context van dit project/deze uitvraag kunnen 
toelichten. In de uitvraag wordt gesproken over een "onderneming" en die "naar een hoger niveau 
tillen"? Wat houdt dit in en wat wordt er precies verwacht? 

De in residence periode is er om organisaties verder te helpen. Lees meer op. 
https://intergov.startupinresidence.com/nl/den-haag/innovatieve-verlichting-rond-het-sportstrand/brief  
 
Open calculeren is uiteindelijk toch voor alle partijen, zeker bij opschalen, een voordeel? 

Ja dit klopt. 
 
We lazen dat er een glasvezelverbinding aanwezig is. Zijn er ook andere (draadloze) verbindingen die 
ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld voor de communicatie tussen verschillende elementen? 

Momenteel is er alleen een glasvezel infrastructuur. In overleg kan er eventueel wel een andere 
verbinding worden ingezet maar de voorkeur gaat uit naar glasvezelverbinding. 

 
Als je het hebt over verlichtingstijden - gaat het om 24 uur verlichting of gaat het om een bepaalde 
tijd - bijv. gaat het licht om 2300 en 0500 uur uit? 

De verlichting brand 24/7. De haven kan nadere eisen hebben met betrekking tot bijvoorbeeld de felheid 
van lampen. Belangrijk om af en toe te checken wat wel en niet kan. 
 
Hoeveel uur ben je in de in Residence programma per week bezig? 

In het begin is het programma intensief met het spreken van mensen en ontmoeten van stakeholders. 
Wij maken afspraken maar je moet ook zelf aan de slag dus jij beheert je eigen agenda. Ga uit van 
gemiddeld 2 uur per week. Er zijn een aantal verplichte en een aantal optionele onderdelen. 

 
Is het de bedoeling dat inschrijvers ook uitvoerders zijn, of mogen er andere partijen aanhaken in een 
later stadium? 

Er mogen andere partijen benaderd worden om het project samen uit te voeren. 
 
Werken jullie met bepaalde aannemers waar jullie als Scheveningen/ Den Haag afspraken mee 
hebben qua aanleg sportvelden? 

Nee, al hebben we nu wel een ontwerpopdracht lopen bij Kragten. We willen graag dat de gegunde 
start-up ook met hun in de ideeën optrekt en wellicht het ontwerp van Kragten gaat versterken. 
 
Wij zouden misschien een video willen toevoegen aan de aanvraag. We lazen dat er alleen pdf-
bestanden aangeleverd kunnen worden. Kan er in of naast de PDF ook ander materiaal, zoals een 
video, aangeleverd worden? 

De link kan ingevoegd worden in het inschrijfdocument. 



 
Hoeveel bedrijven mogen door naar de tweede ronde? Of is dat er maar één? Ik bedoel dan 
deelname aan het traject. Het lijkt nml of er twee fases zijn, waarna er naderhand een winnaar is? 

Er worden 3 partijen uitgekozen om hun plan te pitchen. Uiteindelijk wint er één startup die de in 
residence fase ingaat. 
 


