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Vastgestelde Bestek
d.d. 14 juli 2010

Datum

14 augustus 2012

Gemeenteraad Weert
Dhr. E. Kerssemakers
Dhr. W. Ruber / J. van Gilse.
Dhr. A. van den Burg (ARCADIS)
Realisatie van nieuw Gemeentehuis inclusief ondergrondse
parkeergarage

College besluit d.d. 14 juli 2010;
- vaststellen definitief ontwerp.
Raadsbesluit d.d. 14 okt. 2010;
- Beschikbaar stellen van krediet.
- Aanleveren periodieke rapportage Raadsleden.
15de Rapportage.
Doorkijk betreffende oplevering 1 oktober 2013
XXXXXXXXXX
Gemelde bestekswijzigingen:
1. Opstortingen Parkeergarage (mw B16): Voor de
geleiding van de auto’s in de parkeergarage zijn
betonnen opstort-voorzieningen vereist; dit meerwerk is
vastgesteld op €. 9.919,82.
2. Aanpassing koekoeken (mw B22-2/W31):
Voor de beluchting van de parkeergarage zijn koekoeken
voorzien. Ter afscherming van deze koekoeken zijn
roostervoorzieningen nodig en dienen deze koekoeken te
worden voorzien van een hemelwater-afvoer, totaal
meerwerk van €. 20.161,3. Luchtgordijn entree (mw B32/E23/W38).
De bestekmatig voorziene luchtgordijn bleek niet in het
tourniquet in te passen, meerwerk van €. 1.918,4. Vloerverwarming BG-balies (mw W37).
Bij de nadere uitwerking van de vloerverwarming op de
BG is gebleken dat de besteksmatig voorgeschreven
capaciteit onvoldoende is. De vloerverwarming op de BG
is daarom uitgebreid en dit meerwerk kost €. 10.017,5. Bevochtiging SER-ruimten (mw W39).
De besteksmatig opgenomen bevochtiging van de SERruimten is niet nodig en vervalt: minderwerk €. 7.228,6. Constructieve aanpassing voor bouwsteiger BAM.
De bouwsteiger van BAM zal steunen op het dek van de
passage. Hiertoe zijn aanvullende constructieve
voorzieningen noodzakelijk, kosten

€. 3.723,5. Tijd
Vastgestelde planning
d.d. juni 2011

XXXXXXXXXXXXXXXX
Stand van het werk.
1. Bouwtechnisch:
In de 14de rapportage is melding gemaakt dat de
opleverdatum van 1 oktober 2013 in geding komt als gevolg
van het gebruik van verontreinigd beton. Om de opgelopen
vertraging op haar eigen planning in te lopen heeft de
bouwcombinatie in de bouwvak en op meerdere zaterdagen
overgewerkt. De opgelopen vertraging als gevolg van deze
verontreiniging is hierdoor grotendeels teruggebracht. De
overeengekomen opleverdatum voor de Gemeente Weert
van 1 oktober 2013 staat niet in geding.
In week 33 zijn de stortwerkzaamheden van de begane
grondvloer afgerond. Vanaf week 34 wordt gestart met het
afstorten van de eerste vloerdelen van de 1e etage.
2. Interieur
De aanbesteding van het interieur zal in twee delen Europees
gebeuren n.l.;
• vast interieur
• losse interieurdelen.
De (niet openbare) Europese aanbesteding - op basis van
Economische Meest Voordelige Aanbieding - voor het vaste
interieur zal in september 2012 worden gestart met de
publicatie van de selectieleidraad.
De aanbesteding voor de losse interieurdelen wordt gestart
nadat de klankbordgroep hun keuzen bekend heeft gemaakt.
3. Baksteen
In samenspraak tussen het college van B&W, de architect, de
klankbordgroep en de Welstandcommissie is de keuze voor
de baksteen bepaald. Overleg betreffende welk
metselverband wordt toegepast is nog gaande tussen de
aannemer en architect.

6. Geld

4. WKO installatie.
Het afhandelen van de definitieve overeenkomst is, mede
door bijzondere persoonlijke omstandigheden aan de zijde
van de opdrachtnemer vertraagd. De afronding hiervan
wordt in het 3de kwartaal 2012 verwacht.
XXXXXXX

Financiële rapportage
Krediet vastgesteld
d.d. 14 okt. 2010

- Bestekswijzigingen.
De totale kosten, € 34.787,82, voor de genoemde
bestekswijzigingen (zie 4. Kwaliteit) zijn al gedekt door het
gereserveerde aanbestedingsvoordeel.
- Juridische ondersteuning / kosten.
In de vermelde rapportage periode is voor de juridische
ondersteuning € 1.475,84 aan kosten gemaakt. Deze kosten
worden gedekt vanuit het aanbestedingsresultaat.
- Advieskosten constructeur.
De kosten voor het advies van de constructeur betreffende de
soda-verontreiniging bedragen €. 1.000,00. Deze kosten worden
gedekt vanuit het aanbestedingsresultaat.
- Addendum BAM.
De extra kosten voor de constructie aanpassing van de passage
ten behoeve van de steiger van BAM , € 3.764,29, worden
gedekt uit de gereserveerde budget “gedeelte fundering etc.
BAM”

7. Organisatie

8. Informatie /
Communicatie

9. Risicoparagraaf

Zie voor de volledige financiële rapportage de aparte bijlage.
- Lopende zaken.
Oprichting van Vereniging van Eigenaren:
De notariële akte zal in samenspraak met BAM-woningbouw voor
de oplevering van de parkeergarage worden opgemaakt.
- Communicatie / contacten met omwonenden:
In deze verslagperiode zijn enkele klachten van omwonenden en
de Bewoners Organisatie Binnenstad ontvangen.
De klachten betreffen m.n. de (over)werkzaamheden op
zaterdag. Voorts worden met regelmaat opmerkingen ontvangen
over de verkeersopstoppingen rondom de bouwplaats a.g.v. de
bouwwerkzaamheden.
De klachten zijn met de uitvoerder van de aannemerscombinatie
doorgenomen en hem is verzocht toe te zien dat de overlast tot
een minimum wordt beperkt.
Stand van zaken lopende algemene juridische procedures:
a) Hoger beroep groutankers bij Gerechtshof Den Bosch,
datum zitting nog niet bekend; De juridische afdeling van
de gemeente Weert onderzoek momenteel of het
aangezegde hoger beroep geëffectueerd is.
b) Status onteigeningsprocedure perceel van Gog;
De onteigening van het perceel is op 27.06.2012 door de
rechtbank Roermond uitgesproken. De drie
rechtbankdeskundigen dienen nog een (advies)oordeel
over de waarde van het perceel te geven, waarna de
rechter de schadeloosstelling voor Van Gog bepaalt.
Van Gog heeft cassatie ingesteld tegen het vonnis van
27.06.2012 bij de Hoge Raad en op 7 september 2012 zal
uitsluitsel komen of dit beroep ontvankelijk wordt
verklaard.
Ook heeft de Hoge raad het verzoek van de Gemeente
Weert ingewilligd dat, in het geval het bezwaar
ontvankelijk wordt gesteld, de casus met spoed te
behandelen.
c) Bezwaar Teunissen betreffende Omgevingsvergunning

BAM bij Rechtbank Roermond;
De rechtbank heeft nog geen uitspraak gedaan over het
beroepschrift
d) Hoger Beroep Van Gog bv. Bij Gerechtshof Den Bosch
betreffende verwerving perceel;
Van Gog bv heeft hoger beroep ingesteld tegen het
vonnis van de rechtbank Roermond van 22.11.2011,
waarbij zijn vorderingen zijn afgewezen. Nog geen
uitspraak.

10. Besluit
Volgende
voortgangsrapportage

Risicoanalyse:
Als bijlage aan deze voortgangsrapportage aan te treffen de
door de externe projectmanager van Arcadis opgestelde
risicoanalyse van het project. De stuurgroep is van mening dat
de genomen / beschreven beheersmaatregelen afdoende zijn om
de risico’s te beheersen. De risicoanalyse zal eind 2012 een
nieuwe update krijgen.
Kennisnemen van de 15de voortgangsrapportage.
Datum: 15 september 2012

