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Onderwerp RAADSINFORMATIE inzake project Sportboulevard

Ons kenmerk MO/2007/2488

De volgende informatie verstrekken wij aan u naar aanleiding van de stand van zaken
aanbestedingsprocedure Sportboulevard.
De uitnodiging inschrijving is medio april verstuurd. Inmiddels hebben twee van de drie consortia die
in het verleden zijn geselecteerd per brief aangegeven dat zij geen inschrijving zullen doen. In beide
gevallen wordt de schaarse beschikbaarheid van calculatie- en uitvoeringscapaciteit bij het
bouwbedrijf binnen het consortium als belangrijke reden opgegeven. Naar aanleiding van een
verzoek van de enig overgebleven inschrijver is het moment waarop de inschrijving moet worden
ingediend met een periode van zes weken verschoven en is de inschrijvingsdatum vastgesteld op 9
augustus. Het overblijven van slechts één mogelijke inschrijver bij de aanbesteding en de
omstandigheden op de huidige bouwmarkt vormen een aanleiding om opnieuw naar het risicoprofiel
van de aanbesteding te kijken.
Wij hebben op basis hiervan besloten om:
• de huidige aanbestedingsprocedure te beëindigen nog voordat een inschrijving heeft
plaatsgevonden;
• voor de bouwwerkzaamheden van de publieke delen en de parkeergarage een nieuwe
aanbestedingsprocedure te starten en daarbij te kiezen voor de openbare procedure en een
aanbesteding in meerdere percelen;
• voor de exploitatie van de publieke delen een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten en
daarbij eveneens te kiezen voor de openbare procedure. In deze procedure zal de exploitatie van
de private delen als optie worden meegenomen;
• besprekingen te openen met de ontwikkelaar van het gezondheidspark {Multi Vastgoed) met het
doel om vast te stellen tegen welke huurprijs en overige voorwaarden de ontwikkelaar de private
delen kan ontwikkelen;
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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