Informatie van het College

Onderwerp:

Gunning herinrichting sportpark de Diemen 2021-047234

Datum:
Portefeuillehouder:
Afdeling:
Steller:

18 mei 2021
J. Klaasse
Samenleving
K. Boers

Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
Na vaststelling van het definitieve ontwerp (d.d. 2-3-2021) van de herinrichting van het Sportpark door
het college van B&W en de uitkomst van de rechtszaak met TIW-Survivors (d.d. 12-3-2021) zijn we
gestart met een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor de herinrichting van het
sportpark. Drie partijen met aantoonbare ervaring en kennis van de aanleg van sportvelden en
waterbergingssystemen zijn uitgenodigd.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum: 18 mei 2021

Samenvatting
Op 3 mei 2021 hebben wij drie inschrijvingen ontvangen. Alle drie de partijen hebben een geldige
inschrijving gedaan. Deze drie partijen waren uitgenodigd om conform het door het college van B&W
vastgestelde definitieve ontwerp, een plan van aanpak op te stellen waarbij werd ingegaan op de visie
op samenwerking, duurzaamheid, planning en budget. De partijen hebben allemaal aantoonbare
ervaring met het aanleggen van sportvelden en waterbeheerssystemen.
De beoordeling is uitgevoerd op de volgende kwalitatieve aspecten:
Plan van aanpak gunningscriteria
A.
Visie op samenwerking
B.
Duurzaamheid
C.
Planning en budget
Totaal

Punten
40 punten
30 punten
30 punten
100 punten

De onderdelen zijn door beoordelingscommissie met behulp van een extern bureau zorgvuldig
beoordeeld. De beoordelingscommissie bestond uit vijf leden. Uiteindelijk heeft aannemersbedrijf Van
Wijlen B.V. de beste beoordeling op kwaliteit gekregen.
Financieel
De opdracht valt binnen de kaders vastgesteld door de raad op 2-7-2020. Met het plafondbudget
hebben we ervoor gezorgd dat deze opdracht binnen de door de gemeenteraad gestelde marges blijft.
Een risico dat hier wel benoemd moet worden is dat er in het gehele project meer is uitgegeven dan
voorzien aan onderzoeken, o.a. naar vleermuizen in relatie tot verlichting, toezicht tijdens de opdracht
en aan ondersteuning bij de rechtszaak die de honkbalvereniging heeft aangespannen. Dit zou
kunnen leiden tot een overschrijding van het totale krediet, afhankelijk van de uiteindelijke kosten van
de opdracht in het te optimaliseren RAW uitvoeringscontract. In geval er een overschrijding is, wordt
dit in de derde of vierde kwartaalbrief ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
Duurzaamheid
In de uitvraag zijn we uitgegaan van een duurzaam waterbeheersysteem, beperken van de CO2uitstoot in de uitvoering en beperken van verspreiding infillmateriaal en microplastic van de
kunstgrasvelden. De winnende inschrijver heeft invulling gegeven aan deze uitgangspunten door o.a.
extra maatregelen te treffen voor waterbeheersing op het sportpark, een duurzaam
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waterbergingssysteem aan te leggen, circulair infillzand te gebruiken en de CO2 uitstoot te beperken
door gebruik van waterstofauto’s en HVO-brandstof. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van
elektrische apparaten en gereedschap. Ten slotte wordt er veel aandacht besteed aan het voorkomen
van de verspreiding van infillmateriaal en microplastic van de kunstgrasvelden.
Projectmatig
Onderdeel van het project van de herinrichting van het sportpark De Diemen.
Na het ondertekenen van de overeenkomst gaat de winnende partij aan de slag met de verdere
technische uitwerking van het ontwerp en de realisatie. Oplevering van de sportvelden staat uiterlijk 1
september, overige werkzaamheden voor 1 oktober.

Ter inzage in iBabs
- EINDE -
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