
RIDDERKERK

Gemeenteraad Ridderkerk
p/a griffie

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlage(n):

Ons kenmerk:
Contact :
Doorkiesnummer:
E-mailadres:
Datum:

416674
K. Lelivelt
0180451234

k.lelivelt@bar-organisatie. nl
14 januari 2022

Betreft: Realisatie renovatie en verduurzamen sporthal Drievliet

Geachte leden van de gemeenteraad ,

Voor de renovatie en verduurzaming van sporthal Drievliet is de aanbesteding afgerond, Wij informeren u
in deze brief over de uitkomst

Voor de gunning is een Nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure (Tendernet) doorlopen
Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. krijgt de opdracht voor de renovatie en verduurzaming van de
sporthal. De aannemer is in de selectiefase onder andere geselecteerd op basis van volledigheid van
informatie en de ervaring met vergelijkbare projecten

In de eerste fase zal de ontwerpvisie in het 1e van kwartaal 2022 verder worden uitgewerkt in
bouwteamverband naar een Technisch Ontwerp. Dit is het zodanig - in technische zin - uitwerken en
specificeren van het bouwwerk in al zijn facetten, dat op basis daarvan de definitieve prijsvorming op
basis van uitvoering kan plaatsvinden. Tijdens deze fase zal ook moeten blijken of de renovatie en
verduurzaming van sporthal Drievliet binnen het beschikbare budget gerealiseerd kan worden.

Voor de voorbereiding en realisatie van de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden zal een
bouwteam worden gevormd waarin zitting zullen hebben:
a. Vertegenwoordiging BAR-organisatie
b. Bouwkundig opdrachtnemer: Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V.
c. E/W installatie opdrachtnemer: HoffmanDME B. V. namens Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V,

Na de definitieve prijsvorming en het aangaan van een realisatieovereenkomst in het begin van het 2e
kwartaal van 2022, zal de aannemer naar verwachting eind mei 2022 starten met de inrichting van de
bouwplaats en op 13 juni 2022 starten met de sloopwerkzaamheden. De oplevering en ingebruikname is
gepland in april 2023

Om de wettelijke verplichting te borgen dat kinderen in het basisonderwijs gymnastiekonderwijs kunnen
volgen tijdens de bouw, zal na het zomerverlof van 2022 een tijdelijke sporthal worden geplaatst op het
terrein van de voormalige gemeentewerf aan de PC Hooftstraat in Ridderkerk. De overige en huidige
gebruikers van sporthal Drievliet zullen hiervan ook gebruik van maken.
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