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Bijlagen Geen  

Geachte leden van de commissie Beheer,  

 

Op 14 juni 2018 hebben we de gemeenteraad middels een definitief ontwerp en een aanvraag van het 

uitvoeringskrediet geïnformeerd over de aanstaande aanbesteding van het project Spaarne walmuur.  

 

De aanbesteding via de vaste aannemers heeft op 3 augustus 2018 helaas geresulteerd in (uitsluitend) hogere 

inschrijvingen dan het beschikbare budget. Hierdoor beschouwt de gemeente de aanbesteding als mislukt en 

kan er geen opdracht worden gegeven voor uitvoering van het werk. De voorbereidingen van het project 

moeten tot nader order worden uitgesteld. Met deze brief wordt uw raad geïnformeerd over het vervolg. 

 

Naar aanleiding van de aanbesteding is met de betrokken aannemers gesproken over het resultaat. Daarbij is 

door hen aangegeven dat de risico’s verbonden aan de door de gemeente voorgeschreven krappe planning 

hebben geleid tot hogere inschrijvingen dan strikt noodzakelijk. Voor het project wordt daarom een nieuwe 

planning opgesteld, waarbij de start van de uitvoering opschuift tot na het vaarseizoen van 2019. De ruimere 

uitvoeringsplanning zal naar verwachting leiden tot lagere inschrijfprijzen.  

 

Tweede aanleiding voor deze brief vormt de stijgende marktprijzen die in diverse projecten leiden tot 

tegenvallende aanbestedingen. Op basis van de inschrijvingen voor de kademuur aan het Spaarne heeft de 

gemeente het benodigde budget nog eens tegen het licht gehouden en opnieuw berekend. Het geraamde 

bedrag voor realisatie blijkt inmiddels te laag vergeleken met de nu gangbare marktprijzen. Dit resulteert in 

bijstelling van het projectbudget en zal leiden tot een aanvullende kredietaanvraag bij uw raad.  

 

Vanwege het uitstel van het werk wordt op korte termijn onderzocht of extra maatregelen nodig zijn om de 

veiligheid van de walmuur en de straat te garanderen. 
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Het vervolgproces ziet er naar verwachting nu als volgt uit:  

 

In het vierde kwartaal wordt een nieuwe uitvoeringsplanning opgesteld en worden de contractstukken voor 

aanbesteding gereed gemaakt, onderzoeken we de veiligheid van de kade, wordt een aanvullende 

kredietaanvraag voorgelegd en wordt opnieuw aanbesteed. 

 

Tot de zomer van 2019 wordt de aanbesteding beoordeeld, gegund en wordt het werk voorbereid. In het 4e 

kwartaal 2019 start de uitvoering. De verwachte oplevering van de kade en de openbare ruimte wordt 

verwacht in het eerste kwartaal van 2020.  

 

Wij gaan er vanuit uw raad hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Hoogachtend,  

 

College van B&W 

 


