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Sportboulevard

Samenvatting
beschikbaar te stellen om de tekortkomingen op te lossen in de Sportboulevard.
Deze tekortkomingen zijn onderverdeeld in vijf categorieën; Veiligheid,
Bouwkundig A, Bouwkundig B, Duurzaamheid en Esthetisch. Besloten is om
punten in de categorie esthetisch niet op te lossen. Tijdens de
gemeenteraadsvergadering is toegezegd om de voortgang in het project te
rapporteren. Het beoogde doel was om nu een eindrapportage te presenteren,
maar een aantal zaken blijken lastiger oplosbaar dan in het beging gedacht. In
deze rapportage vermeld ik dan ook alleen de nog openstaande punten van de
oorspronkelijke lijst van 92 punten die opgelost moesten worden in de
Sportboulevard. Voor de duidelijkheid treft u de vorige tussenrapportage in de
bijlage aan.
In de geheime bijlage van de raadsinformatiebrief geven wij aan welk deel van het
beschikbare budget terug kan vloeien naar de algemene middelen. Dit zal bij
jaarrekening definitief worden vastgesteld en verrekend. U wordt gevraagd om ten
aanzien van deze bijlage geheimhouding op te leggen, omdat openbaarmaking
van de inhoud niet opweegt tegen de financiële belangen van de gemeente. De
informatie kan namelijk gebruikt worden door de aannemer en de installateur om
uit te rekenen hoeveel geld voor de resterende punten beschikbaar is. U is
gevraagd deze geheimhouding te bekrachtigen.
1. Wat is de aanleiding?
De aanleiding van deze raadsinformatiebrief is de belofte die wij u hebben gedaan
om de stand van zaken te melden, ten aanzien van de eerder gerapporteerde
92 aanvullende eisen en tekortkomingen.
2. Wat willen we bereiken?
Hiermee willen wij bereiken dat u actief geïnformeerd blijft over de voortgang van
de werkzaamheden in de Sportboulevard.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Stand van zaken
Dect telefoon kelder (punt 1)
Bij dit punt ging het om de mobiele telefonische bereikbaarheid van medewerkers
van Optisport in de kelder van de Sportboulevard. In de kelder is het niet altijd
mogelijk om mobiel te bellen, wat voor de uitvoering van de werkzaamheden
soms wel noodzakelijk is. Uit onderzoek is gebleken dat de kosten om dit mogelijk
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de kosten hebben vooral te maken m et het feit dat de patch kast (de kast met alle
aansluitingen voor de telecommunicatie) geen plek meer biedt voor nieuwe
aansluitingen. Vanwege de hoge kosten is lang gediscussieerd over de noodzaak
om dit systeem op deze wijze aan te leggen.
Inmiddels is er voor gekozen wel voor deze optie te gaan, om dat deze ook voor
een andere aspect noodzakelijk is. Om evenementen te kunnen huisvesten wordt
een goede wifi-verbinding steeds noodzakelijker. Om werk m et werk te m aken en
de kosten in totaal te drukken, worden deze twee projecten aan elkaar gekoppeld.
Voor het kom ende OK zwemm en in juli (2014) is het noodzakelijk om de wifi op
orde te hebben. Het streven is dan ook om rond die tijd, m edio juli, te zijn gestart
met de werkzaam heden.

Legionella (punt 2)
Alle technische aanpassingen zijn uitgevoerd. Ook is de koper-zilverinstallatie
aangelegd en in werking gesteld. Het heeft echter enige tijd nodig voordat het
koper-zilver door het hele systeem is verspreid. De m aandelijkse legionellauitslagen bevestigen dit proces. De afgelopen periode is er nog slechts sprake van
verhoogde waarden op enkele locaties in de Sportboulevard. In deze periode was
daarom nog sprake van extra spoelkosten. In principe is dit punt afgehandeld en
resteert het m onitoren van de legionella-uitslagen ter bevestiging van de
genomen maatregelen.

Klimaat ijshal (punt 3)
In eerste instantie ging dit punt over de klimaatbeheersing in de ijshal en daarbij
voornam elijk het oplossen van de condensvorming in de hal. Door de aanleg van
de roldeur in de ijshal is een groot deel van het probleem opgelost. Om het
klim aat nog beter te beheersen is daarna het gebouwbeheersysteem (GBS) onder
de loep genomen. Uit de eerste inspectie is gebleken dat in het GBS een groot
aantal zaken niet optimaal is ingesteld in relatie tot het actuele gebruik van het
gebouw als geheel. Dit geldt niet alleen voor de klimaatbeheersing in de ijshal,
maar in het gehele gebouw. Daarnaast zijn er ook nog verbeteringen door te
voeren die gunstig zijn voor het energieverbruik en de levensduur van apparatuur.
Omdat het GBS een essentieel onderdeel is in het beheer en onderhoud van de
Sportboulevard, wordt het gehele systeem nagelopen. De daarm ee gepaard
gaande werkzaam heden zijn naar verwachting na de zomervakantie afgerond.

Splitsing koeling ijsbanen (punt 7)
De splitsing van de koeling van de ijsbanen blijkt organisatorisch lastig in te
plannen omdat de ijsbanen een aantal dagen niet gebruikt kunnen worden. In
overleg met Optisport wordt naar de best mogelijke periode gezocht. Er is wel
duidelijk wat er precies moet gebeuren, wat dit gaat kosten en wie dit gaat
uitvoeren, alleen de datum staat nog niet vast.

Lekkage zwembad (punt 15)
Dit blijft een zeer lastig punt, omdat er geen eenduidig advies is over de oorzaak.
De constructeur van de Sportboulevard geeft aan dat de wapening in de
betonvloer waarschijnlijk niet op orde is. Dit wordt echter tegengesproken door de
aannemer. De aannemer geeft namelijk aan dat de wapening is gecontroleerd
tijdens de bouw, zowel door de constructeur als door de opzichters. De aannemer
stelt dat het water via krimpscheuren loopt, om dat de voegen niet waterdicht zijn
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gevoegd in het zwembad. Er wordt nu advies ingewonnen bij een andere
constructeur, de gesprekken lopen.

WMO (punt 18)
In overleg met de W MO adviesraad zijn een aantal zaken opgepakt, waardoor de
Sportboulevard nog toegankelijker wordt voor mensen m et een beperking.
Inmiddels zijn alle zaken uitgevoerd en vindt de laatste controle plaats of alle
aanpassingen juist werken. In principe is dit punt dan ook afgehandeld.

Chloorverbruik hoog in zwembad (punt 44)
In overleg m et Optisport wordt getracht om het chloorverbruik te verlagen en een
besparing te behalen op het energieverbruik van de UV-filters. Het lijkt zo te zijn
dat de chloorfilter al m inder actief is geworden, waardoor er al m inder chloor
nodig is. Daarnaast is er nog een besparing te behalen op het mom ent dat de
UV-filters vanuit het GBS gestuurd kunnen gaan worden.

Deuren (punt 68)
In overleg met een aantal leveranciers is een keuze gemaakt om een aantal
deuren in het zwembad te vervangen, waarbij ander soort m ateriaal wordt
gebruikt. Vanwege de vochtige omgeving, de eisen omtrent (brand)veiligheid en
de afsluitbaarheid van delen van het zwembad was er grote discussie welk soort
deur het best te gebruiken is in zo'n om geving. Er is nu gekozen om drie soorten
deuren in het zwem bad aan te brengen en aan de hand daarvan de toekom stige
noodzakelijke vervangingen af te stem men. De nieuwe deuren zijn besteld en
zullen binnenkort worden geleverd. Daarna is dit punt afgehandeld en zullen
toekomstige vervangingen in het grootonderhoud worden meegenomen.

Definitieve constructie stelconplaten (punt 81)
Uit navraag blijkt dat voor de aanleg van de definitieve constructie van de
stelconplaten een vergunning noodzakelijk is. De aanvraag zal door verschillende
partijen worden beoordeeld. Om in één keer de juiste aanvraag te doen, vindt er
met deze partijen eerst vooroverleg plaats. De verwachting is dat de vergunning
voor de zomervakantie aangevraagd kan worden en deze - door het vooroverleg na de zom er verkregen zal worden. Daarna gaat de aannemer direct aan de slag.
a. Ins pra ak en co m m uni cat ie
N.v.t.
b. Vervolgt raject besl uitvorm ing
W ij verwachten u in het najaar de definitieve rapportage te kunnen presenteren.
4. Wa t m ag he t kos te n?
tekortkom ingen en aanvullende eisen te verhelpen. Dit bedrag bedroeg een
totaalopgaaf van alle verwachte kosten, inclusief het te verwachte bedrag dat de
aannem er en installateur voor hun rekening zouden nemen. De aannem er en
installateur hebben hun verantwoording ook in financiële zin genomen en hierdoor
zijn zaken of goedkoper of op rekening van hen uitgevoerd. De financiële
tussenstand treft u aan in de geheime bijlage.
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5. Bij deze raadsinform atiebrief hoort de volgende bijlage:
- Vorige statusoverzicht restpunten Sportboulevard.
- GEHEIME bijlage bij raadsinformatiebrief van 15 juli 2014.
- ontwerp besluit bekrachtigen geheim houding.
W ij vertrouwen er op u hierm ee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en W ethouders
de locosecretaris
de bi
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