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Omtrent de renovatie van het gemeentelijke sportpark aan de Lageweg hebben wij u afgelopen jaar

onder andere als volgt geïnformeerd:

- Raadsbrieven april, mel en oktober 2021

In april. mei en oktober 2021 hebben wij u schriftelijk geïnformeerd over de renovatie van hel

gemeentelijke sportpark aan de Lageweg te Noordwijk Wij hebben daarin onder meer aangegeven

dat:

¯ een dragende wand voor de nieuwbouw op het gemeentelijk sportpark niet over de juiste
constructieve eigenschappen beschikte:

¯ een en ander een ontwerpfout betreft;
a de renovatie als gevolg daarvan vertraging oploopt;
¯ de overeengekomen datum voor oplevering van de renovatie daardoor helaas niet gehaald is.

- Claim s.agnatiekosten

Vanwege de opgetreden stagnatie claimt de hoofdaannemer stagnatiekosten. De stagnatiekosten van
andere bij het werk betrokken partijen en extra kosten van de Gemeente komen daar mogelijk nog bij.

De aannemer stelt zich op het standpunt dat de stagnatie voor rekening en risico van de Gemeente
komt, omdat de stagnatie begonnen is met vragen van de aannemer over een deel van het werk wat

ontworpen is door de constructeur van de Gemeente. De betreffende constructeur kon die vragen niet

direct beantwoorden met vertraging tot gevolg, aldus de aannemer.

De aannemer erkent dat er door haar (leverancier) hij haar eigen ontwerp van een prefabwand fouten
zijn gemaakt. Volgens de aannemer hebben die fouten echter geen (extra) bouwtijdvertraging

opgeleverd, omdat de constructeur van de Gemeente in de tussentijd bezig was met controle van de

samenhang van het ontwerp als geheel en de invloed van de verschillende onderdelen op elkaar.
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Dat standpunt is om meerdere redenen niet correct. De constrLJcteur van de Gemeente heeft de vragen

van de aannemer binnen twee dagen beantwoord en weerlegd. Het oorspronkelijk ontwerp van de

constructeur bleek correct. Dat is medio april 2021 ook door een onafhankelijke andere constructeur

bevestigd in een second opinion.

Bij de controle op 4 maart jl. is ook direct geconstateerd dat een leverancier van de aannemer een fout
had gemaakt. De constructeur van de Gemeente heeft daarvoor ook direct een oplossing gegeven.

Vanwege de samenhang van het gebouw moest die oplossing doorgerekend en gecontroleerd worden,

ook omdat de prefabwand van de aannemer niet op zichzelf staat. Mede op aandrang van de aannemer
is de herberekening door de Gemeente getoetst door de andere constructeur. BAM heeft daarna
toegezegd de aanpassing voor eigen rekening te zullen uitvoeren.

Had de constructeur van de Gemeente de onderbouwing van de constructieve uitgangspunten - en de

invloed van de diverse onderdelen van het werk op elkaar op de plank gehad, dan waren de fouten

van de aannemer niet ontdekt, met alle risico's en mogelijke gevolgen van dien.

Het werk kon pas veilig worden voortgezet na het uitvoeren van de overeengekomen aanpassing van

de prefahwand door de aannemer. Dat kon pas in juli 2021 gedaan worden. De vertraging is dan ook

toe te rekenen aan de aannemer. Wij hebben daarom besloten de claim van de aannemer af te wijzen

en hem aansprakelijk te houden voor de uitloop van het werk. Wij hebben dit inmiddels
gecommuniceerd met de aannemer. Aangenomen wordt dat de aannemer zich daar niet bij zal

neerleggen. Indien de aannemer hierover een procedure begint, dan kan de uitkomst zijn dat de
gemeente geen korting mag opleggen voor de vertraging van do oplevering en/of dat de aannemer niet

(volledig) aansprakelijk is voor de vertraging en daardoor de stagnatiesehade niet volledig zal

compenseren. In dat geval is echter mogelijk de constructeur van de gemeente (deels) aansprakelijk.

Die is vorig jaar al door de gemeente aansprakelijk gesteld. De kans bestaat daardoor dat een deel

van de schade van derden vanwege vertraging van de oplevering door de gemeente mogelijk zelf zal

moeten worden voldaan. Wij verwachten dat de stagnatiedekking in de begroting 2022 toereikend zal

zijn.

Overig

Oplevering kantine voetbalvereniging .SJC

Voorlopig uitgangspunt is dat SJC vanaf 31 maart 2022 gefaseerd zal kunnen inhuizen I gebruik kunnen
gaan maken van hun nieuwe kantine indien en voor zover de aannemer daaraan zijn medewerking

verleent en voor zover er geen significante uitval door Corona plaatsvindt. Indien de aannemer zijn

medewerking aan dit scenario onthoudt dan zal do verenging nog enkele weken langer gebruik

moeten maken van de tijdelijke huisvesting. De vereniging is hiermee bekend. Voorlopig uitgangspunt

is dat er circa vier weken nodig zal zijn voor de gefaseerde inhuizing en ingebruikname van do nieuwe

kantine.

Oplevering gemeentelijke sportha)

Helaas is de oplevering van de sporthal eind maart 2022 niet haalbaar. Dit houdt verband met het hoge

vochtpercenlage in de hal, waardoor de sportvioer niet tijdig kan worden gelegd. Het hoge

vochtpercentage in de hal houdt verband met de stagnatie. In, dit stadium is het lastig om een

definitieve eindprognose te geven over de oplevering van de sporthal. Voorlopig uitgangspunt is dal
deze eind april, begin mei 2022 gereed zal zijn.
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Inzet stagnatiedekking 2022

Het projectsaldo gecorrigeerd voor verplichtingen bedraagt op 1 januari 2022 afgerond � 100.000, -

negatief. Dat betekent dat in dit stadium voor een bedrag van � 100.000,- beslag is gelegd op het
stagnatiekrediet. Bepaalde kosten, zoals de verlenging van de huur van de tijdelijke huisvesting, maar
ook de kosten voor de verlengde inzet van het bouwteam alsmede juridische advieskosten liggen
hieraan ten grondslag. Deze kosten zijn in dit stadium onvermijdelijk, aangezien het bouwproces
onverkort doorgang moet vinden waarbij niet kan worden gewacht op de uitkomsten van mogelijke
geschillen. Voor het Noordwijkse onderwijs en het verenigingsleven is oplevering van de nieuwbouw
immers essentieel. Bij de voorjaarsnota 2022 melden wij verdere financiële ontwikkelingen.

Wij betreuren de stagnatie - ook voor de toekomstige gebruikers - en de kosten en schade die daar
het gevolg van zijn. Wij spannen ons samen met de aannemers en de constructeurs maximaal in om
het sporlpark zo spoedig mogelijk al te ronden en in gebruik le nemen.

Ten slotte zullen wij het maximaal mogelijke doen om de schade door stagnatie te beperken en de
schade te verhalen.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op dit onderwerp.

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk

De secretaris, De burgemeester,

F.G. Mencke - Mw. W.J.A.'Verklei
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