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Onderwerp

Renovatie, restauratie en herinrichting museum Jacob van Horne

Voorstel

1. In te stemmen met het definitieve ontwerp van de renovatie en restauratie van het
museum Jacob van Horne
2. In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het werk
voor renovatie en restauratie meervoudig onderhands aan te besteden
3. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Inleiding

Op 25 oktober 2017 heeft de gemeenteraad een krediet van € 4.111.900,- beschikbaar
gesteld voor renovatie en herinrichting van het museum.

Vanaf april 2018 wordt gewerkt aan het ontwerp van de renovatie en herinrichting.
Lopende het ontwerpproces is een aantal knelpunten gesignaleerd. Gebleken is onder
andere dat er meer ruimte nodig is voor het onderbrengen van de benodigde functies
zoals de installaties. Tevens is gebleken dat in het krediet slechts beperkt rekening is
gehouden met reguliere prijsstijgingen in de bouw en er is geen rekening gehouden met
marktwerking. Om deze knelpunten op te lossen heeft de gemeenteraad op 19 december
2018 het krediet verhoogd tot een bedrag van € 5.315.670,-. Aanvullend is krediet
beschikbaar gesteld vanuit het MJOP en vanuit het krediet energiemaatregelen.
De kans heeft zich voorgedaan om het museum ook volledige te restaureren. De provincie
heeft een restauratiesubsidie van € 237.629,- beschikbaar gesteld. In totaal bedraagt het
krediet voor renovatie, restauratie en herinrichting van het museum € 5.5L2.299,-.

Inmiddels is het definitieve ontwerp voor de renovatie en restauratie gereed. Het bestek
voor deze werkzaamheden wordt momenteel opgesteld en de aanbesteding is later dit jaar
gepland.
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Beoogd effect/doel

Doel is te komen tot een gerenoveerd, gerestaureerd en heringericht toekomstbestendig
museum binnen het beschikbare krediet.

Argumcnten

1. Het definitieve ontwerp vormt de basis voor de verdere uitwerking van het plan
Het definitieve ontwerp is opgesteld in ontwerpteamverband met de disciplines
bouwkostendeskundige, architect, bouwfysicus, installatieadviseur, constructeur, gebruiker
en projectleider. De onderzoeken, berekeningen en overige werþaamheden van de
afzonderlijke disciplines zijn opgenomen in een integraal ontwerp en past binnen het
beschikbare krediet. Dit integrale ontwerp ligt nu voorter besluitvorming. Met dit besluit
ligt er een basis voor de verdere uitwerking van het plan.

2. De wijze van aanbesteden is in de huidige markt van groot belang
Volgens het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid moeten de renovatie en
restauratie van het museum openbaar worden aanbesteed. Er is geen verplichting voor
Europees aanbesteden omdat de totale opdrachtwaarde onder de daarvoor geldende
drempel is gelegen. Voor het project zijn door de provincie Limburg twee subsidies
beschikbaar gesteld: een subsidie voor de stedelijke ontwikkeling van de gemeente Weert
(versterking stadshart) en een restauratiesubsidie. Ook volgens de subsidievoorwaarden
van de provincie moet dit werk openbaar worden aanbesteed.
Vanwege de overspannen bouwmarkt is de belangstelling vanuit de markt voor het
uitvoeren van onderhavige werkzaamheden mogelijk beperkt. De wijze van aanbesteden is

daarom van groot belang. Dat verkleint het risico op kostenoverschrijding.
Gezien het hoge aanbod aan projecten en het schrijnend tekort aan (cao-)personeel in de

bouw, is er weinig tot geen interesse bij aannemers voor openbare aanbestedingen.
Mochten zich toch aannemers aanmelden voor deelname aan de aanbesteding, dan heeft
dit over het algemeen een negatieve invloed op de hoogte van het inschrijfbedrag. Tevens
is de kans groot, dat partijen van (ver) buiten de regio zich aanmelden voordeelname. Dit
kan nadelen opleveren na de oplevering aangaande het oplossen van storingen en/of
herstellen van gebreken.
Om bovenstaande (financiële) risico's te verkleinen, is het voorstel om het werk middels
een meervoudig onderhandse aanbesteding in de markt te zetten. De keuze van uit te
nodigen aannemers kan plaatsvinden op basis van ervaringen met (regionale) aannemers.
Hierover heeft overleg plaatsgevonden met de provincie Limburg als subsidieverlener.
Tevens heeft overleg plaatsgevonden met de accountant van de gemeente alsmede met
de gemeentelijke inkoopadviseur. Allen hebben op basis van bovenstaande motivatie
ingestemd met het meervoudig onderhands aanbesteden van het werk. In e-mails tussen
de provincie en de gemeente is dit vastgelegd.

Kanttekeningen en risico's

Monu menten - welstandscom missie
Het plan is in het kader van het vooroverleg omgevingsvergunning op 25 april 2019
behandeld in de monumenten welstandcommissie. De commissie is positief over het plan

Riiksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

In het kader van de omgevingsvergunning wordt het plan nog voorgelegd aan de RCE. In
eerdere overleggen heett de RCË positret geadvrseerd over de aanpak. Alleen met
betrekking tot de messing bekleding werd geadviseerd om van de noordgevel van de
achterbouw, welke volgens het voorliggende plan geheel wordt bekleed met messing,
delen zichtbaar te laten. Dit advies is niet gevolgd door de architect in verband met de
helderheid, samenhang en eenduidigheid van het ontwerp. De overige leden van de

ambtelijke werkgroepen volgen deze aanpak. De monumenten-welstandscommissie heeft
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ondanks het niet opvolgen van dit onderdeel van het advies van de RCE, positief
geadviseerd over voorliggend plan.
Mogelijk adviseert de RCE in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning wederom
als zodanig. Uw college heeft de bevoegdheid om af te wijken van dit advies.

Interieu rontwerp
Het interieurontwerp maakt geen onderdeel uit van het plan dat nu voorligt, maar zal later
ter besluitvorming aan uw college worden voorgelegd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het definitieve ontwerp van de renovatie en restauratie past binnen het door de raad
vastgestelde krediet.

Duurzaamheid

In het plan zijn dakisolatie en zonnepanelen opgenomen. Als overige
duurzaamheidsmaatregel kunnen achterzetramen en led-verlichting worden genoemd.
Deze zijn onderdeel van de restauratiewerkzaamheden. Dit leidt tot een beter
binnenklimaat.
Het toepassen van genoemde duurzaamheidmaatregelen leidt tot verlaging van de
exploitatielasten.
Verder zijn monumenten sowieso duurzaam. Een pand uit de 16e eeuw blijft nog steeds in
gebruik.

Uitvoering/evaluatie

De volgende stap in het proces is het uitwerken van het definitief ontwerp van de
renovatie en restauratie tot een technisch ontwerp en bestek. Op basis van deze
producten worden de aanbestedingsprocedures gestart. Alvorens het werk wordt
opgedragen aan een aannemer, wordt een gunningsadvies aan uw college voorgelegd ter
beslu itvorm ing.
Parallel aan het opstellen van het technische ontwerp en bestek wordt het
interieurontwerp opgesteld. Dit interieurontwerp wordt afzonderlijk ter besluitvorming aan
uw college voorgelegd.

Com mu n icatie/ pa rticipatie

De raad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de huidige stand van zaken

Zodra het interieurontwerp is uitgewerkt worden de plannen voor de renovatie, restauratie
en herinrichting gepresenteerd aan de raadscommissie Ruimte en Economie.

Overleg gevoerd met

Intern: Projectgroep museum: John van Cauteren, Bernard Ellenbroek (afdeling OCSW),
Roel Hardij, Lusan Korten (afdeling Ruimte en economie, team Vastgoed), Werner
Mentens, Joke Jongeling (afdeling Ruimte en Economie), Luud Thijssen (afdeling VTH),
Edward Salman (afdeling financiën), Birgit Petit, Paul Verhappen (Projectbureau Weert)

Extern/intern: Ontwerpteam museum: Maurice Mentjens (architect en interieurontwerp),
Huisman en van Muijen (installaties), Peutz (bouwfysica), van de Laar (constructie),
Schreven's Bouwkostenadviesbureau, John van Cauteren, Bernard Ellenbroek, Leon
Bouwels (afdeling OCSW), Birgit Petit, Paul Verhappen (Projectbureau Weert)
Monumenten-welstandscommissie en RCE.
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Met betrekking tot aanbesteding
Provincie Limburg, Leen Knapen-Simonis (afdeling financiën, interne controle), Roland van
de Heuvel (afdeling financiën, interne controle/Deloitte), Jos Schreijen (gemeentelijk
inkoopadviseur)

Bijlegcn:

1. Definitief ontwerp renovatie en restauratie museum Jacob van Horne
2. Raadsinformatiebrief
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