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M E M O   R A A D 

 

 

Aan:  de leden van de raad 

Van: het college  

Datum: 10-03-2017 

Onderwerp: stand van zaken De Voorste Venne 

Doel: ter kennisname / ter informatie 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

Op 27 september 2016 heeft uw raad de kaders geformuleerd voor een nieuw proces dat zou moeten 

leiden tot de renovatie/verbouw van De Voorste Venne in 2017.  Deze kaders zijn: 

 

 het eerder vastgestelde financiële kader van € 5 miljoen; 

 de gebruikers van de Brugzaal en de Hunenhof krijgen in principe een plek in het 

vernieuwde complex; 

 een structurele stelpost van € 435.000 binnen de gemeentelijke begroting voor de 

ver(nieuw)bouw van omgerekend € 5.000.000; 

 overige structurele extra lasten moeten binnen de bestaande budgetten worden 

opgevangen; 

 incidentele voordelen (onderuitputting) mogen gebruikt worden voor incidentele lasten / 

bijdragen. 

 

Hoewel niet expliciet besloten is door de raad ook aangegeven te streven naar oplevering van het 

gerenoveerde complex voor 31-12-2017. 

 
 

Informatie 

 

Planontwikkeling 

Met de huidige en potentiele nieuwe gebruikers van De Voorste Venne is in het najaar van 2016 in 

een zeer kort tijdsbestek een renovatie/verbouwplan gemaakt en vertaald in tekeningen en technisch 

programma van eisen. Het plan zoals dat is ontwikkeld is op 17 november 2016 aan uw raad 

gepresenteerd door de architect Maaike Westinga. Het plan wordt breed gedragen. Het gaat uit van 

zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik van ruimten conform de doelstellingen en beperkt zich tot het 

Carre van het complex.  

 

Aanbesteding  

Omwille van enerzijds het tijdselement en anderzijds de nadrukkelijke opgave vanuit de raad om het 

investeringsbudget te beperken tot 5 miljoen is een aanbesteding doorlopen op basis van Best Value. 

Dit betekent dat de aannemer die de hoogste kwaliteit, gemeten ten opzichte van de doelstelling van 

het project, kan leveren voor het beoogde budget, de opdracht gegund wordt. De basis voor deze 

aanbesteding wordt gevormd door het Voorlopig Ontwerp, het zgn. Technisch Programma van Eisen 

(P.V.E.), het ruimteboek en de aanbestedingsleidraad. Deze aanbestedingsdocumenten liggen voor u 

ter inzage. 

 

In de periode van december 2016 tot maart 2017 heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding 

plaatsgevonden voor de renovatie van het cultureel centrum De Voorste Venne. 5 aannemers zijn 
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uitgenodigd een aanbieding te doen. Door één aannemer is een inschrijving gedaan waarin de 

aannemer schriftelijk verklaart het genoemde project zoals omschreven in de documenten 

(vraagspecificatie, de aanbestedingsleidraad inclusief haar bijlagen) te willen uitvoeren voor de vaste 

aanneemsom van € 4,8 miljoen exclusief btw. De andere 4 aannemers hebben niet ingeschreven. 

 

Tijdens het interview met de beoordelingscommissie, dat formeel deel uitmaakt van de inschrijving, 

heeft inschrijvende partij aangegeven in staat te zijn de doelstellingen van het project, zoals 

omschreven in de vraagspecificatie, te kunnen realiseren voor het taakstellende budget, maar dat 

tijdens de concretiseringsfase wel optimalisaties zullen moeten worden doorgevoerd. Deze zouden ten 

koste kunnen gaan van de prestatie-eisen zoals opgenomen in het Technisch Programma van Eisen 

en het Voorlopig Ontwerp. Namens de partners heeft de voorzitter van de Stg. De Voorste Venne 

deelgenomen in de beoordelingscommissie.  

 

Doordat de inschrijver een voorwaarde heeft gesteld aan de schriftelijke inschrijving is deze 

inschrijving ongeldig en moet vastgesteld worden dat de lopende aanbestedingsprocedure feitelijk 

zonder resultaat is geëindigd.  

 

Door de aanbestedingsadviseur wordt geadviseerd om voor het vervolgtraject een keuze te maken 

tussen: 

a. een nieuwe (EU) aanbesteding op basis van een gewijzigd plan, met als consequentie 

minimaal 1 jaar vertraging, extra voorbereidingskosten en stijgende bouwkosten (totaal in de 

orde van grootte van € 1 miljoen tot € 1,5 miljoen extra kosten) 

b. een onderhandelingsprocedure (bij voorkeur met de inschrijvende partij) zonder aankondiging 

 

In deze laatste procedure kan onderzocht worden in hoeverre en onder welke voorwaarden de 

voorgestelde “optimalisaties” alsnog tot een voor alle partijen acceptabele uitkomst kunnen leiden, al 

dan niet in combinatie met een budgetverruiming binnen de grenzen van de Europese 

aanbestedingsregels.  De juridische haalbaarheid van deze procedure is door AKD getoetst en positief 

beoordeeld.  

 

Overleg met de partners 

Alle partners hebben zich in dit proces zeer constructief opgesteld en met grote inzet en 

professionaliteit gewerkt aan de plannen voor een vernieuwde De Voorste Venne. Met een 

vertegenwoordiging van het bestuur van de Stichting De Voorste Venne en de Aleph heeft deze week 

een bestuurlijk overleg plaatsgevonden waarin de resultaten van de aanbestedingsprocedure zijn 

toegelicht.  Voor wat betreft het vervolgproces hebben de partners aangegeven te kiezen voor optie b 

en samen met de gemeente te willen onderzoeken in hoeverre via een optimaliseringsslag binnen 

enkele weken tot een acceptabel resultaat kan worden gekomen. De partners verbinden daar de 

voorwaarden aan dat: 

 

1. het onderhandelingsresultaat een goed gebouw oplevert conform de gezamenlijk 

geformuleerde  projectdoelstellingen voor de renovatie (o.a. multifunctioneel, gastvrij, energie- 

en onderhoudsarm) en het ruimtelijk concept met multifunctionele zalen verbonden door een 

rondgang met een nieuwe uitnodigende entree);   

2. de gemeente gelijktijdig met de besluitvorming inzake de renovatie voldoende middelen ter 

beschikking stelt voor een noodzakelijke structurele exploitatiebijdrage, de inrichtingskosten 

en zgn. frictiekosten. Hiervoor zijn door de Stichting De Voorste Venne en de Aleph 

uitgewerkte voorstellen voorzien van een uitgebreide toelichting aangeleverd die de komende 

weken zullen worden beoordeeld.  
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Vervolg 

Gelet op het grote draagvlak bij onze partners en andere potentiele gebruikers van De Voorste Venne 

voor het plan zoals dit is ontwikkeld willen wij samen met de partners (met gebruikmaking van optie b)  

onderzoeken wat er voor nodig is om toch binnen afzienbare tijd de renovatie ter hand te kunnen 

nemen op basis van het voorliggende plan. 

 

Op basis van de resultaten van dit nader onderzoek zullen we aan uw raad een integraal voorstel 

doen toekomen waarbij alle kostenaspecten (bouw-, inrichtings-, frictie- en exploitatiekosten) in 

samenhang zullen worden gepresenteerd. Op basis hiervan kan dan door uw raad een go/no go 

besluit kan worden genomen. Vanwege de tijd die hiermee gemoeid is komt de extra 

informatievergadering van 21 maart a.s. te vervallen. 

 

Op basis van de uitkomsten van het nader onderzoek zullen we u in de raad van mei 2017 een 

integraal voorstel doen toekomen waarna, uitgaande van een instemmend besluit door uw raad, de 

renovatie in het najaar van 2017 ter hand kan worden genomen.  Wellicht is het noodzakelijk een 

extra informatievergadering Samenleving te plannen mocht blijken dat de eerst volgende vergadering 

van 20 april niet gehaald gaat worden.   


