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Onderwerp

Raadsinformatiebrief Stationsplein

Voorstel
Instemmen met beantwoording van gestelde vraag tijdens raadsvergadering 3 oktober 2016
door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Inleiding
Op 3 oktober 2016 is het voorstel 'herstel schade verharding Stationsplein' tijdens de
raadsvergadering als bespreekstuk behandeld. Tijdens deze behandeling is door de raad
gevraagd om een overzicht van de kosten voor de advieswerkzaamheden en de juridische
begeleiding ten behoeve van het herstel van de natuurstenen verharding van het
Stationsplein.

Beoogd effect/doel
De bijgevoegde raadsinformatiebrief geeft antwoord op de gestelde vraag.

Argumenten
Vooruitlopend aan de uitvoeringsfase van het project stations- en stadhuisomgeving heeft
de gemeente er voor gekozen om een geïntegreerd contract op te stellen. De reden is dat
voor een dergelijk project in een binnenstedelijke omgeving een geïntegreerd contract veel
meer voordelen biedt ten opzichte van reguliere werkbestekken. In een geïntegreerd
contract zijn zaken zoals verantwoordelijkheden ten aanzien van omgevingsmanagement,
vergunni ngen trajecten, sa neri ngen en engineering i ntegraal geregeld.
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B¡j de start van de uitvoering in 2013 heeft Antea opdracht gekregen om het
uitvoeringscontract met de aannemer te begeleiden en advies te geven over het proces en
de inhoud. De gemeente had op dat moment onvoldoende kennis en ervaring op gebied van
geïntegreerde contracten en het was van belang dat de gemeente gedegen advies ontving
ook in kader van een stuk kennis overdracht. Tevens was een strikte sturing en controle op
de uitvoering noodzakel¡jk. Bij de kredietstelling in 2013 is rekening gehouden met de
kosten voor de inzet van begeleiding en/of advies tijdens de uitvoering en in de
opleveringsfase.

Een onderdeel van deze uitbestede werkzaamheden hadden een juridisch karakter. Zo is
tijdens de uitvoering advies ingewonnen over de wijze van auditeren en het bijstellen van
het proces en de planning en vormde de vertraging in de uitvoering van de opleverpunten
eveneens een onderdeel van de juridische advieswerkzaamheden. De latere discussie met
de aannemer over de verantwoordelijkheden ten aanzien van het herstel van de
natuurstenen verharding, is hier deel van gaan uit maken.
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medio 2013 € 40.837,50 besteedt aan juridisch advies.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing
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Niet van toepassing

Overleg gevoerd met

Intern:
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Extern:
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Bijlagen
Raadsinformatiebrief met urenspecificatie project herinrichting stations- en
stadhuisomgeving

Pagina 2



GEMEENTE vyEERT

Aan de leden van de gemeenteraad
Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT

weert, 30i10V.2016

Onderwerp Kosten advieswerk t.b.v. herstel Stationsplein

Geachte raadsleden,

In de raadsvergadering van 29 september 2016 heeft u verzocht om een overzicht van de
kosten voor de advieswerkzaamheden in kader van het herstel van de natuurstenen
verharding en de juridische begeleiding. In deze brief informeren wij u hierover.

Ju ridische begeleidingskosten
Bij de starL van de uitvoering heeft Antea opdracht gekregen om het uitvoeringscontract
met de aannemer te begeleiden en advies te geven over het proces en de inhoud. De
gemeente had op dat moment onvoldoende kennis en ervaring op gebied van geïntegreerde
contracten. Tevens was een strikte sturing en controle op de uitvoering noodzakelijk. Bij de
kredietstelling in 2013 is rekening gehouden met de kosten voor de inzet van begeleiding
en/of advies tijdens de uitvoering en in de opleveringsfase.

Een deel van de uitbestede advies- en begeleidingswerkzaamheden hadden een juridisch
karakter. Zo is tijdens de uitvoering advies ingewonnen over de wijze van auditeren en het
bijstellen van het proces en de planning en vormde de vertraging in de uitvoering van de
opleverpunten eveneens een onderdeel van de juridische advieswerkzaamheden.
De latere discussie met de aannemer over de verantwoordelijkheden ten aanzien van het
herstel van de natuurstenen verharding, is hier deel van gaan uit maken. In totaal zijn vanaf
medio 2013 € 40.837,50 besteedt aan juridisch advies.

Vanaf medio 2015 hebben de juridische advieswerkzaamheden betrekking gehad op de
verantwoordelijkheid voor het herstel van de natuurstenen verharding.

Techn ische advieskosten
Daarnaast zijn er ook kosten gemaakt voor het technisch advies ten behoeve het herstel
van de natuurstenen verharding. De gemeente heeft opdracht gegeven voor de volgende
onderzoeken:

. Onderzoek naar gebreken op basis van visuele waarneming door Antea

. Onderzoek door KOAC NPC naar schade Stationsplein Weert

. Onderzoek naar herstel natuurstenen bestrating Stationsplein Weert

. Onderzoek naar de stabiliteit van de fundering van de verharding Stationsplein
Het advies en de onderzoeken hebben totaal € 27.2IO,5O gekost.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webs¡te: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweeft



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet,
burg emeester wethouders

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris bu

Bijlage(n) : Urenspecificatieherinrichtingstations-enstadhuisomgeving
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wecr 35
O€rlca o¡er rcrydgt{cct naü¡rrûccn cn
¡uiO[sCrc k*rs/lmgicShcdcn an
ræportag" hcr!æl opÞ cælcn"
AËpnsd( met gcorcerê cn lGsscl¡ op locatÞ
tn sæpd( hcrrtcl núr¡¡ben Þ bcsprtcn.

0,5

WCCI36
Brio'f adyocad van Vsr Eodçl Zcrfiá 0/BZl

1,5

WGCT 37 Opetcüen rcsclþ opbrþf dvocad\ltsZ I
Wc.* 3E

Bcspre*¡B d.d. 18æ2015 te Oæbdptn met
gcmccnte Wccrt VBZ cn dvocad VBZ
Or¡tlerzoeh og locath nor ryzadr bætrtd
ndu¡r:tccn-

4

Wccl39 Vervobpdþs naü aanleftlhg van besprthg
d.d. 18092015

5,5

Wecl40 werteg meta<ñ¡oca¡tVBZ
ûrzdre rcrloop nú¡untccn
ldern cn 2,5

W€el4l Yefvopacûes t faao van (þ3funógcfi, tarl
van aröitsagp, rechtcr

3

Wee* 42 (Jpsreîen oonoepr ræpocagp neflrer
nattnrsileen.

I

Wed( 43 Advræ rizafte fectìulaft(, raad võt
dcsktrxfgen d rú van arbiûage, na¿r
aæþiding van veraod{ aô¡ocaatVBZ.

7.5

-



w€cf,fr. offfrcüryng sf. Aflvitctrt
UAVgpr.tr¡!t

L[rüF c lstt-ft
umFr c l.tm.m

Wcd( ¡14 Af*etrm¡tg $prræ en ffil¡.
¡spæscr¡ cmceÉ rapportagc hcr$cl
nduú*ccn (i{cæn verñ. Adviseuren
aüpælingpn doorvsçn, 6tcrnrncn met
Unüprn, corûole doc¡¡ncr¡t cn oor:¿ad(
prcbscn þ acfüeû*t)

I

WecÍ( 45 Vcraoct( \l8Z qn þr bcscff,tfittgstcilhe
ondcrædrcn; srcepùcadþ PT; afrtcffiring
r?aclþ SE- PT.
ûrcfca D. VcchtcnJ" ileim¡rptb.v. rdstþ
r+portagÊ hersbl rlrtußtcen i.c-m- lopende
itrisor¡dcrüic

5

Wce*45
Veræd( aôrccad VBZ irzdre mder¿pcft cn
vcnlcryerloop; otr€rlcggcn (Þl-) nËt Sr¡ssnc
en P&it irzdrc rcactþ acr dwad

6.5

Wcc* 47 OvËrlca rçt Sr¡ssnecn Pülr nuaanleilfrg
v¡r dc rætiev¡r deaô¡ocaatvan Vsr
Bod(clZffi

4

Weeft ¡18

WecÍ( 49 Allferrrnng qr€r r?poftagca nai¡Lrlteer¡ cn
Saffiiæ nnhn VBZ ta.v- cor*nact

5,5

Wecl 5{¡ trcspfärng op ö oeoemrGr ãn5 Ë wecrt
{S¡¡srrc en Púilr} tcrrcorbereifig op het
gcaprt op 11 deccmber 2015 Þ Oo€tcrñout
rnct VBZ en dcns dtroca{ Þrcr¡s
bæü¡dcrcn rappoúagc KOAC irzd¡c
@enoæriræ
rcortcr€ifrgr..

l7

Wecl( 5l
Weet 52 Diversc <þct¡nenÞn, rærtagæ þn

behocrr" Ym de aôrocad v¡t VBZ
4.5

Wccl53 Vætste{ii¡sorerecrlrqylst f rryrtage I(AOC
f proHandictr naür¡sûecnverñüdñng

12

2016

We€l I Ailpassú{¡en væuilelf,nqsovefeÊrü(ofnst 6.5
neek 2 Aånpaß$ngen vætstd[rUBor¡ereerü(ornst 3.5
Wcek 3

Tel. Overlca SE PT (18/11 n.a.v- oprnerßirEen
advocsat VBZ en qxteræd( KOAC,
AårÞa&*ngen vast$ellingsovereen*omst

9

weex 4 (Jpgiave neß¡etrefizaflilleoen natuutì9te'en,
ofbrte KOAC. afstarmlng rrlet P. Trtæs,
advocåat Van Boel¡el Zeeland {VtsZ}

12,5



oíìlcÙitvitg sf. Adìrliclfl
UAVgcr.trbt

Wcclür

l,.h¡ûþf c 135.fn
)ütf c t.tHl.ttr

4Wccl S Rcìaclþ aôlocad VBZ narartÞkfiq vat
KOAC/cq¡ccpfvffit

Wee* 6
Bcoordclrg cürccgt
v¡sbtcllmsovcrccnløËt rtm dr¡ocaal VBZ

2

7,5ìilccl7 ResctÞ aan adrvooaatVEZ n.â.v.

@qrçtnaoverþg rnctP
Triæa
Str¡dþ nd¡uúccn / KOAC n.o.v.
vffi

4Wcci 6

Wêck g

5,5Weeft 10
Tclef. rcact¡e aô,ocaat VBZ (0403ã116) en
scùriftcffe rætþ aô,ocaat VBZ op 0903ã¡16
tGficg 5. trumgp n-a-Y. f?acoeæì,þcaa
\,/8¿

3Wcck 1t

Weet t2 Rælþ aan de dvocsd vsr Van Eocfid
Zæ{gnd {mat d.rl. 24nl¿glã}16}, uraaqder
wedeg Ên aHcrwrúng drroycr met Sussrte
EûIrqp cn ffilt Trhca

8,5

Wect 13
Weck 14

Weel f5 lnbm q¡€rlêg o€r sttxl v¡t zdren en hoe
e.e-a. td cne gocd cinde þ bænqcn

1,5

Wccft 16

WEilG.I¡GINEI æII'ÍAAL
€ 3g-420.m

8EÐRAG crd. ETWTOTML



WGGTfT Omschriiving Sr. A¡lvi¡eurt
UAV4p, Jwilt

uLrâùbf c r35 00

Rapportagc KOAC incl- voorbereiling overlcg
3t1.5 te Weert
Voorberci<ling overlcg 30-5 te Wêcrt
Overl€g 3O{S20t6 bii gemccntc Wecrt mct
Van Camp
FvA Van Camp
Ragpêl mail Van Boekel
OftrËtra¡ect VGD mcting

I

Ofrerþtraicct VGD melinq
Ofürtetraject VGD meting
VGD metins (scparatc oodrachtl
VGD mcting (scparate opdrachtl
VGD mcting (scparate opdracht)
Overbg gemeente Weert stand va¡ zdren
proiect

3

oËblþn mcmo iurilbch 9ft)ces 6-5
v?rl{aeßßundtg dvacs aanpaseingen

IT'ÍAåL WEruGLITG URE I æ.5
€ 40.837.5[¡

TOTAAL EEDRAG Gxd. ETW

Ef'mfn


