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Aanleiding

Door de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in de gebouwschil van Die Heygrave kan de 

uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen niet plaatsvinden gedurende de zomersluiting van 

2021. Wij hebben daarom vandaag besloten de aanbesteding te stoppen en deze later opnieuw te 

starten met als doel dat de maatregelen gedurende de zomersluiting 2022 worden uitgevoerd. Meer 

informatie hierover leest u in het bijgevoegde collegevoorstel met besluit.

Informatie
Er is gekozen om, na het eerste signaal hierover, alles op alles te zetten om toch uit te voeren tijdens 
zomersluiting 2021. We wisten, ondanks dat de aanwezigheid van één of meer vleermuizen nog niet is 
aangetoond, dat het lastig zou worden om een snelle ontheffing op basis van de wet 
Natuurbescherming te krijgen. Binnen onze mogelijkheden hebben we er niettemin alles aan gedaan 
om dat alsnog te realiseren. Het is teleurstellend dat ondanks dat we het signaal hebben opgepakt, we 
onderzoek hebben gedaan en zelfs mitigerende maatregelen hebben uitgevoerd, het niet meer 
mogelijk is om bij te sturen op uitvoering van de werkzaamheden aan Die Heygrave in de zomer van 
2021. 

Het is erg jammer dat we ondanks alle hobbels in dit project nu niet de werkzaamheden kunnen 
uitvoeren in de zomervakantie van 2021. Dit neemt niet weg dat we nog steeds geloven in de 
verduurzaming van Die Heygrave en dat we er alles aan doen om dit project met een positief resultaat 
af te ronden. Ondanks het uitlopen van de planning lopen verschillende processen door. Zo is de 
omgevingsvergunning aangevraagd en is het jaarrond onderzoek naar flora en fauna in gang gezet. 
De aanbestedingsprocedure voor het uitvoeren van werkzaamheden wordt nu beëindigd en op een 
later tijdstip opnieuw opgestart. 
 

Bijlage:
 collegevoorstel met besluit d.d. 2 maart 2021
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Onderwerp  Verduurzaming Die Heygrave – uitstel uitvoering

Portefeuillehouder  De heer C.A.M. van Bokhoven

Aanleiding / voorgeschiedenis
Na de eerdere besluitvorming door de raad over de verduurzaming van Die Heygrave is de 
aanbesteding gestart. Er waren nog onzekerheden in de planning die vooraf ook zijn gemeld. Hierdoor 
zou pas in dit voorjaar echt duidelijk worden of de verduurzaming van zwembad Die Heygrave 
daadwerkelijk in de zomervakantie van 2021 kan worden uitgevoerd. 

Inmiddels zijn op basis van het voorlopig ontwerp (VO) diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder 
een onderzoek naar flora en fauna op basis van de wet Natuurbescherming. Hieruit blijkt nu dat het 
gebouw mogelijk geschikt is als huisvesting voor vleermuizen en dit heeft gevolgen voor de planning. 

Feitelijke informatie
Op 9 november 2020 is een eerste verkennend veldonderzoek op basis van het VO uitgevoerd. 
Vervolgens is er op 10 december 2020 een aanvullend onderzoek geweest. Uit de rapportages van 
deze onderzoeken blijkt dat er met name in de bovenbouw mogelijke geschikte verblijfplaatsen voor 
vleermuizen zijn. Uit aanvullende monitoring (van mei tot september) zal moeten blijken of er 
daadwerkelijk vleermuizen aanwezig zijn. Eerder kan de verbouwing niet starten vanwege de regels in 
de wet Natuurbescherming.

Het onderzoek is opgestart op het moment dat er meer zekerheid was omtrent het bestuurlijke 
draagvlak, gelet op het feit dat het een ambitieus en majeur project is en er meer zicht was op de 
uitwerking van de plannen (VO).
Met de kennis van het onlangs uitgevoerde aanvullend onderzoek zijn de navolgende scenario’s 
onderzocht. 

Uitvoering zomer 2021 (zoals gepland)
In dit scenario wordt gekoerst op voortzetting van de oorspronkelijke planning ondanks de mogelijke 
aanwezigheid van vleermuizen. Daarbij is het verkrijgen van de noodzakelijke wettelijke ontheffing 
cruciaal. 
Vooruitlopend op het jaarrond onderzoek, heeft het ecologisch adviesbureau diverse mitigerende 
maatregelen (ophangen kasten) voorgesteld, om het leven van mogelijke vleermuizen niet te 
verstoren of te faciliteren. Deze zijn op 15 februari 2021 gerealiseerd. Op basis hiervan is ook al een 
ontheffingsaanvraag bij de omgevingsdienst ingediend met het oog op de geplande bouw in juni/juli 
2021. 
Over de ontheffingsaanvraag is er bestuurlijk een aantal malen contact geweest met de provincie (als 
bevoegd gezag) en ambtelijk met de omgevingsdienst. De provincie heeft inmiddels laten weten dat 
de ontheffingsaanvraag niet met voorrang kan worden behandeld. 

Gefaseerde bouw
We hebben een aantal scenario’s voor gefaseerde bouw onderzocht, zoals het scenario dat een deel 
wordt uitgevoerd tijdens de zomersluiting van 2021 en een deel nadat bekend is of er daadwerkelijk 
vleermuizen zitten en hier maatregelen voor zijn getroffen.
 
Stopzetten en tijdelijke uitstellen van de aanbesteding
In dit scenario wordt gekoerst op een uitvoering tijdens de zomersluiting 2022.

Afweging
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Allereerst is van belang dat een besluit om de aanbesteding door te zetten of te stoppen niet langer 
meer kan worden uitgesteld. Langer wachten betekent dat er verplichtingen moeten worden 
aangegaan met derde partijen waarvan de aannemer de voornaamste is. Wanneer er vervolgens van 
deze verplichtingen wordt afgezien, leidt dit tenminste tot het vergoeden van de door deze partijen al 
gemaakte kosten. Ook claims voor bijkomende kosten zijn dan zeer wel mogelijk. 

Voor de onderzochte scenario’s geldt dat er geen zicht is op een tijdige ontheffing door de provincie. 
Het scenario om volgens de planning te blijven werken, en in de komende zomer uit te voeren, valt 
daarmee af.
Verder heeft elk scenario voor een gefaseerde bouw grote technische nadelen en het zwembad moet 
dan gedurende een deel van de bouw toch dicht. Risico van een dergelijk gefaseerde uitvoering is ook 
dat de tegels op het zwemperron, bij het openbreken van het gebouw in de winter, door 
temperatuurverschillen kunnen breken. Van het sluiten van het zwembad buiten de zomersluiting om 
is in een eerder stadium al gezegd dat dit niet wenselijk is. 
Daarmee resteert automatisch het scenario van stopzetting en uitstellen van de aanbesteding.
Nu de aanbesteding doorzetten met uitvoering tijdens de zomersluiting van 2022 is niet wenselijk, 
omdat er dan wordt voorbijgegaan aan de kans op een gunstigere markt en eventuele toekomstige 
subsidieregelingen. Bovendien hebben we ook dan te maken met prijsindexering. Mogelijk is de 
afkoop hiervan hoger dan de daadwerkelijke prijsstijging in de markt.
Het voorstel is daarom de aanbesteding nu te stoppen en later opnieuw op te starten met als doel de 
uitvoering gedurende de zomersluiting 2022 te laten plaatsvinden. 

Inzet van middelen
Als gevolg van prijsindexatie kan het met een jaar uitstellen van de uitvoering leiden tot extra kosten. 
De markt in de bouw is op dit moment overspannen. Hoe dit over een jaar zal zijn, is onzeker. Dit kan 
leiden tot een nadelige-, maar ook tot een voordelige aanbesteding. Op dit moment zijn er geen 
subsidieregelingen waar we gebruik van kunnen maken. Mogelijk is dit over een jaar wel het geval.
Wanneer het aanbestedingsresultaat niet past binnen het beschikbare krediet wordt dit opnieuw aan 
de raad voorgelegd.

Het doorschuiven van de verduurzamingsmaatregelen betekent dat de per 2022 beoogde 
energiebesparing een jaar later wordt gerealiseerd. De extra energiekosten bedragen circa € 71.100. 
Ook de kapitaallasten die voortvloeien uit de investering à € 175.799 komen in dat geval een jaar later 
tot uitdrukking. Dit leidt per saldo tot een incidenteel voordeel in 2022 van € 104.699. Deze middelen 
kunnen, evenals bij het raadsbesluit september 2019 is gedaan, worden toegevoegd aan het 
duurzaamheidsbudget. Dit wordt verwerkt bij het opstellen van de begroting 2022.

Risico's
Door prijsindexatie kan het uitstellen van de uitvoering leiden tot extra kosten.
In het raadsvoorstel voor 15 december 2020 is aangegeven dat de huidige verwarmingsketel 
hoognodig aan vervanging toe is. De kans bestaat dan ook dat deze in de tussenliggende tijd extra 
storingen heeft.

Procedure / vervolgstappen
Het voorstel is om de raadsleden en de omwonenden te informeren over uw besluit met een 
(raadsinformatie)brief. De medewerkers en gebruikers van het zwembad worden ook geïnformeerd.
De omgevingsvergunningaanvraag blijft uiteraard doorlopen. Verder gaat de opdracht uit voor een 
jaarrond onderzoek naar de flora en fauna. Er wordt een nieuwe planning gemaakt van alle 
werkzaamheden met oog op de uitvoering tijdens de zomersluiting van 2022.

Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.

BESLUIT
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Het college van Heusden heeft in de vergadering van 2 maart 2021

besloten: 

 de aanbesteding van de verduurzamingsmaatregelen aan Die Heygrave te stoppen en later 
opnieuw op te starten met als doel om de maatregelen gedurende de zomersluiting 2022 uit te 
voeren;

 de raadsleden te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief;
 stakeholders (medewerkers, gebruikers en omwonenden) te informeren.

namens het college van Heusden,

de secretaris,

 

mr. H.J.M. Timmermans


