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Geachte raadsleden, 

Zoals bekend heeft de opening van het succesvolle project sporthal De Wissel plaatsgevonden in oktober 
2018. Daarbovenop is het project afgesloten met een positief financieel resultaat van naar verwachting 
€ 230.000. In de afgelopen periode zijn we niet alleen druk bezig geweest met De Wissel maar ook met 
sportpark Reijerpark. 

Uw gemeenteraad heeft naar aanleiding van de aangenomen motie 2016-112 over de bereikbaarheid 
van het sportpark Reijerpark voor fietsers en voetgangers in juli 2017 een krediet beschikbaar gesteld 
van€ 172.000,- (exclusief btw). Dit krediet is met de 2e Tussenrapportage verhoogd naar€ 185.800,-. 
Hierbij is de toezegging gedaan (1581) dat u geïnformeerd wordt hoe het investeringskrediet wordt 
ingezet. In deze brief leest u meer over de planning en de financiën. 

Bereikbaarheid sportpark Reijerpark 
Tijdens de voorbereiding is besloten om te wachten met de uitvoering van dit plan tot na de (oplevering 
van de) herinrichting van sportpark Reijerpark en de bouw van sporthal De Wissel. Dit om te voorkomen 
dat het bouwverkeer schade aan de nieuw aangelegde wegvakken zou veroorzaken. Het sportpark 
Reijerpark is afgelopen december 2018 opgeleverd. De verwachting was dat de werkzaamheden 
aansluitend hieraan zouden starten. 

In de voorbereiding bleek dat er voor de toegangsweg eerst aanvullend flora- en faunaonderzoek nodig 
was. Dit omdat er vleermuizen aanwezig zijn in de te kappen en verplaatsen bomen. Hierdoor liep de 
planning uit. Na uitsluitsel van het onderzoek is de aanbesteding in gang gezet via een 'Economisch 
Meest Voordelige Inschrijving' (EMVI-) aanbestedingstraject. De inschrijver met de beste beoordeling 
betrof ook de laagste inschrijving:€ 281.000,- (exclusief btw). Dit is€ 95.200,- boven het beschikbaar 
gestelde krediet. 

De plan- en voorbereidingskosten van 2018 en 2019 moeten ook worden bekostigd uit dit krediet. Voor 
2018 was dit€ 33.762,- en voor 2019 is een bedrag geraamd van€ 20.000,-. Het totale tekort is 
€ 148.962,-. De formele opdrachtbrief is daarom aangehouden en niet verzonden. De uitvoering van het 
werk kan op dit moment dan ook niet van start gaan. 



Oorzaken 
Er zijn verschillende oorzaken voor het hogere bedrag dan het eerder beschikbaar gestelde krediet: 
1. EMVl-aanbesteding. Bij een EMVl-aanbesteding zijn de aanbestedingskosten hoger door de 

werkzaamheden op het gebied van omgevingsmanagement, communicatie, faseringen, 
bereikbaarheid en duurzaamheid. Het is belangrijk te gunning op basis de kwaliteit én prijs (EMVI) in 
plaats van alleen de laagste prijs. Deze kosten waren destijds niet bekend en niet in de raming van de 
kredietaanvraag opgenomen. 

2. De inflatie en aantrekkende markt. Ten opzichte van de raming uit 2017 zijn de kosten voor materiaal 
en uitvoering gestegen. Ook de huidige aantrekkende markt werkt kostenverhogend. 

3. Scopewijziging. Tijdens het proces van voorbereiding bleek dat er een extra aanpassing in het 
ontwerp noodzakelijk was om de inrichting verkeerstechnisch veiliger te maken. De scopewijziging 
van het schetsontwerp heeft geleid tot hogere kosten. Niet alleen in feitelijke aanlegkosten, maar ook 
in plan- en werkvoorbereiding. Dit was destijds niet bij de kredietaanvraag bekend en daarom niet 
opgenomen. 

Voorstel 
We hebben gekeken hoe we dit tekort kunnen dekken. Bij de besluitvorming over de bouw van sporthal 
De Wissel en de herinrichting van sportpark Reijerpark is de motie over de bereikbaarheid van sportpark 
Reijerpark aangenomen. 

De werkzaamheden voor de bouw van sporthal De Wissel en de herinrichting van het sportpark zijn 
afgerond. Wij verwachten dat dit project met een financieel voordeel van€ 230.000,- wordt afgesloten. De 
bereikbaarheid van het Reijerpark heeft een directe relatie met de bouw van de sporthal en de 
herinrichting van het sportpark. Daarom wordt een restant krediet van € 150.000,- (voor inflatie, 
aanbesteding en uren) toegevoegd aan het krediet voor de verbetering van de bereikbaarheid van het 
sportpark. We zullen de financiële gevolgen van de begrotingswijzing verwerken in de eerste 
Tussenrapportage 2019. 

Planning 
In de oorspronkelijke planning werden de bereikbaarheidswerkzaamheden na oplevering van het 
sportpark Reijerpark uitgevoerd, afgelopen december 2018. Door het flora- en faunaonderzoek is de 
uitvoering van de bereikbaarheid van het sportpark uitgesteld. 

De start van de werkzaamheden is na besluitvorming over de 1 ste tussenrapportage in juni 2019. Deze 
planning wordt afgestemd met andere civiele projecten, zoals bijvoorbeeld de Verbindingsweg en de 
Rotterdamseweg. Vanwege de grootte van het project duren de werkzaamheden een paar maanden. 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt extra aandacht besteed aan de veiligheid van 
fietsers. 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen toezegging ID 1581 hiermee 
als afgedaan. 

Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Rid 


