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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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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.

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.
Ju

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.
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