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In de vergadering van 15 juni 2010 heeft uw raad besloten tot het beschikbaar stellen van een krediet van 
€ 1.121.814,00 (excl. BTW) voor de renovatie en aanpassing van de installaties voor de klimaatbeheersing in 
het gemeentehuis. De gestelde doelen voor dit project zijn: 
1. de klimaatbeheersing in het gemeentehuis optimaal te verbeteren en 
2. het gemeentehuis op duurzame wijze energiezuiniger te maken. 
Daarbij heeft u gekozen voor uitvoeringsvariant 2, waarbij een nieuwe, energiezuinige 
klimaatverbeteringsinstallatie wordt aangesloten op het Warmte-Koude-Opslagsysteem en aanvullend, 
isolerende maatregelen worden uitgevoerd, verspreid over enkele jaren. U heeft ons college opgedragen te 
bezien of de isolatiemaatregelen naar voren kunnen worden gehaald en sneller uitgevoerd kunnen worden, om 
de periode met overlast voor de bedrijfsvoering zo kort mogelijk te houden. 
 
Omdat wij de expertise niet hebben om dit specifieke en complexe project voor te bereiden en uit te voeren, is 
een adviseur ingehuurd die het gehele proces mede coördineert en stuurt. Eind november 2010 is hiervoor aan 
BBN adviseurs de opdracht verleend. 
 
In nauw overleg met de gemeentelijke adviseur voor accommodaties is BBN gestart met het vormgeven van een 
Programma van Eisen t.b.v. de nieuwe klimaatverbeteringsinstallatie. Tegelijkertijd heeft BBN een 
gedetailleerde analyse van de kostenraming van het project gemaakt.  
Uit deze analyse komen verschillende kosteninzichten en -verwachtingen naar voren, die als een groot 
uitvoeringsrisico bestempeld kunnen worden. Het gaat daarbij op hoofdlijnen om de volgende bevindingen: 
verschillen in de technisch inhoudelijke kostenramingen; verschillen in bijkomende stichtingskosten en niet 
geraamde kostenposten. Kortom, BBN verwacht dat het project substantieel meer zal gaan kosten dan het 
gevoteerde krediet. 
 
Het totaal geraamde verschil bedraagt ca. € 600.000,00, exclusief de kosten voor de tijdelijke maatregelen om 
'de winkel open te houden' tijdens de renovatiewerkzaamheden. Er is in de afgelopen tijd intensief overleg 
gevoerd met BBN om inzage te krijgen in de 'hardheid' van het geraamde verschil.  
 



Om meer zekerheid te krijgen over de werkelijk te verwachten kosten, zal aan een drietal technische 
installatiebureaus gevraagd worden een globaal ontwerp en uitvoeringsplan te maken op basis van een 
functioneel programma van eisen en hiervoor een offerte uit te brengen. We gaan dus eerst onderzoeken in 
hoeverre het becijferde verschil ook in de praktijk zal optreden. Kortom, we gaan eerst de markt verkennen 
alvorens nu conclusies te trekken c.q. het project te vervolgen. Opdrachtverlening voor uitvoering zal uiteraard 
slechts plaatsvinden als het geoffreerde bedrag past binnen het taakstellende budget. 
Om juridische problemen te voorkomen of om te voorkomen dat we tot gunning gehouden zijn, zullen wij eerst 
juridisch advies m.b.t. het aanbestedingsrecht inwinnen. 
 
De gewijzigde aanpak heeft tot gevolg dat de fasering en planning van het project wijzigen. Gestreefd wordt om 
in het vierde kwartaal van 2011duidelijkheid te hebben hoe het project doorgang kan vinden. Wij zullen u op de 
hoogte houden. 
 

 
 
 
 
 
 


	Raadsinformatie  

