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Aanleiding: toezegging
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Aanleiding
Bij de behandeling van het raadsvoorstel ‘Aanvullend krediet uitvoeringsfase GOL’ dd. 13 juli jl. is aan 
de raad de toezegging gedaan om te bezien in hoeverre er verschillend is omgegaan 
(vertrouwelijk/openbaar) met het beschikbaar stellen van informatie / de beantwoording van 
raadsvragen bij de verschillende GOL-partijen. Daarbij is verzocht om informatie die vertrouwelijk bij 
dit agendapunt ter inzage lag en bij andere partners openbaar was alsnog openbaar te maken.
In deze raadsinformatiebrief treft u deze informatie aan.  

Informatie

In de raadsvoorstellen en het PS-voorstel inclusief bijlagen hebben wij geen verschillen in 
openbaarheid geconstateerd. Wel in de beantwoording van gestelde raadsvragen. Zowel in Waalwijk 
als in Heusden is de vraag gesteld wat het stopzetten van de aanbesteding met de huidige aannemer 
zou kosten, wat ontbinden zou kosten en wat ontbinden na uitspraak zou kosten. In Heusden is dit 
antwoord vertrouwelijk ter inzage gelegd; in Waalwijk is dit openbaar gedeeld. 

Het antwoord op die vragen.
Er is geen sprake meer van stoppen aanbesteding: het project is aanbesteed en begin 2020 in 
opdracht gegeven aan aannemer CMB.

Wat ontbinden nu kost
 Op basis van artikel 22 van de basisovereenkomst betalen wij dan “de reeds door CMB 

gemaakte kosten” met een maximum van 15% van de aanneemsom per deelgebied. Dit is 
maximaal 11 miljoen. Het grootste deel van deze kosten is al gemaakt en betaald (8 miljoen).

 Conform de met CMB overeengekomen contractwijziging naar aanleiding van de opgetreden 
vertraging met een jaar (zie hieronder de tabel met onderbouwing kosten), wordt naar rato van 
de voortgang in het jaar betaald. Dat is tot nu toe een bedrag van 2,6 miljoen.

 Daarbij komen de kosten die de aannemer gemaakt heeft voor het verwerken van wijzigingen 
ten opzichte van het contract plus de door andere partijen (o.a. Nutsbedrijven) gemaakte 
kosten en eventuele schadeclaims.

Wat ontbinden na uitspraak zou kosten
Zie hierboven. Aanvullend:



 Afhankelijk van het tijdstip waarop de uitspraak wordt gedaan (de extra kosten die dan 
aanvullend zijn gemaakt). De provincie onderhandelt met de aannemer over afspraken om zijn 
organisatie nog verder terug te bouwen tegen beperkte kosten. 

Wat zijn de kosten als we het contract nu stopzetten
Wij denken dat bedoeld wordt welke kosten tot nu toe zijn gemaakt ten behoeve van GOL:

 Tot nu toe zijn ten behoeve van de voorbereiding van het GOL project zo’n 36 miljoen aan 
kosten gemaakt en betaald. Hiervan is ongeveer 8 miljoen reeds gemaakte contractkosten 
aan de aannemer. Dit is exclusief contractwijzigingen.

 In dit geval wordt GOL in zijn huidige plannen niet gerealiseerd. Om (een deel van) het plan) 
toch te realiseren zal een nieuw contract op de markt gezet moeten worden. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met een doorlooptijd van 2 jaar voordat een (andere) aannemer 
aan de slag kan gaan. Dit staat nog los van de procedures die nog gevolgd moeten worden. 
Er dienen dan opnieuw voorbereidingskosten gemaakt te worden (onbekend van welke orde 
van grootte).

 Conform aanbestedingsregels mag niet een soortgelijk contract op de markt worden gezet, 
dus er zal een andere aanbestedingsvorm gekozen moeten worden.

 Stopzetten van het contract betekent ook dat ons deel in de gemaakte kosten ineens 
afgeboekt moeten worden (ten laste van de algemene reserve of als last in de exploitatie in 
het jaar van stopzetten) en we die niet kunnen activeren omdat er immers dan geen activa 
gerealiseerd worden.

Bijlage(n): -


