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1. Inleiding

Situatie:
• De Beeck is volledig verwoest door brand
• Er bestaat behoefte aan nieuwbouw voor de 

maatschappelijke functies en een raadzaal
• Het college heeft op basis van een variantenstudie de 

voorkeur uitgesproken voor een variant met een
volwaardige sporthal en aanvullende sport- en
zorggerelateerde functies

• De planning staat onder druk vanwege het recht op 
uitkering van de verzekeringsgelden! 



2. Toelichting op de varianten

Hoofdpunten bij varianten:

• Keuze tennishal of
volwaardige sporthal
(beide is niet mogelijk)

• Wel/geen sauna
• Raadzaal+commissie
• Wel/geen jongerencentrum
• Wel/geen aanvulling met 

sport- en zorggerelateerde
functies
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2. Toelichting op de varianten

Welke functies verdwijnen:

• Tennishal
• Sauna
• Voor één sportfunctie

geschikte zaal

Welke functies komen erbij:

• Volwaardige sporthal
met NOC*NSF keurmerk

• Waarvan 2 gymzalen
(wettelijke plicht)

• Jongerencentrum
• Multifuctionele zaal
• Sport- en zorg

gerelateerde functies

Daarnaast zal er een significante verbetering plaatsvinden op het 
gebied van duurzaamheid en de raadszaal+commissieruimten.



3. Financiële kaders en verzekeringsgelden

• Investeringskostenraming opgesteld op basis van 
variantenstudie

• Alle varianten laten een overschrijding van het door de 
verzekeraar uit te keren bedrag zien

• Minder terugbouwen heeft financieel gezien weinig zin
• Uitkering van de verzekeringsgelden is gebaseerd op 

het verzekerd bedrag, niet op de werkelijke
bouwkosten

• Het nieuwe complex wordt een stuk hoogwaardiger, 
zeer duurzaam en krijgt middels de volwaardige
sporthal een uitgebreidere invulling



4. Participatie verenigingen/gebruikers/exploitant

• Noodzaak om de invulling van De Beeck zo goed
mogelijk af te stemmen op de hedendaagse behoeftes, 
duurzaamheid en toekomstverwachtingen

• Advertenties met oproepen tot participatie geplaatst
• Verenigingen zijn benaderd en gehoord
• Holland Sport als beoogd exploitant is aangehaakt
• Overleg met Sportraad gevoerd
• Klankbordgroepen en werkgroepen voor vervolgproces
• Ondernemers voor de sport- en zorggerelateerde

ruimten



5. Uitgangspunten en randvoorwaarden

• Extra investering is vereist maar levert ook extra 
kwaliteit

• Betrekken buitenruimte (sportfunctie) bij De Beeck
• Groenvoorzieningen rondom De Beeck
• Verkeeronderzoek naar ontsluiting
• Verhoogde parkeerbehoefte
• Duurzaamheid wordt een speerpunt
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6. Procesplanning

PLANNING	HERBOUW	DE	BEECK versie:	12	juli	2018

STRAMAN	Management	en	Advies	B.V.			6065/JdW/SO 2018 2019 2020
datum jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov	dec jan

1 Indiening	collegevoorstel	met	PvW/variantenstudie 18-07-18 1

2 Raadbesluit	PvW/variantenstudie	herbouw	De	Beeck 4-10-18 2

3 Uitwerking	PvE/detailinvulling/	opstellen	aanbestedingsstukken 3

4 Vaststelling	definitieve	stukken/investering 4

5 DBM	aanbesteding	met	dialoogronde	(indiening	schetsontwerp) 56
6 Uitwerkingsfase	VO/DO/UO 66
7 Omgevingsvergunning	(reguliere	procedure) 7

8 Bouwvoorbereiding 8

9 Start	realisatie	(14	maanden) 9

10 Potentiële	vertragingstijd 10

!
Potentiële	vertragingen	(in	groene	gestreept	weergegeven):

2 Bij	het	uitblijven	van	een	raadsbesluit	is	de	waarschijnlijke	vertraging	minimaal	2	maanden

4 Bij	het	uitblijven	van	vaststelling	van	de	definitieve	plannen	en	investering	is	de	waarschijnlijke	vertraging	3	maanden

5 De	DBM	aanbesteding	kan	door	vragen,	mislukte	aanbesteding	(komt	veel	voor	op	dit	moment)	en	bezwaarprocedures	2	maanden	vertraging	oplopen

7 De	omgevingsvergunning	kan	met	6	weken	uitgesteld	worden

10 De	totale	potentiële	uitlooptijd	is	meer	dan	aan	uitloopmogelijkheid	beschikbaar	is!			Een	totale	uitloopmogelijkheid	van	6	maanden	is	zeer	kort	voor	een	project	van	deze	omvang.
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Vragen



Aanvullende sheets voor eventuele toelichting



Toelichting traditioneel proces

Traditioneel proces
• Eerst wordt de definitiefase afgerond
• Daarna selecteert de gemeente (aanbesteding) een

architect, constructeur, installatieadviseur etc. en werkt
ontwerp uit van Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp
tot Bestek

• Daarna volgt de Europese aanbesteding van het werk
• De gecontracteerde aannemer koopt in en doet de 

bouwvoorbereiding

• Verschillende partijen met verschillende
verantwoordelijkeheden

• Zekerheid aanbesteding/prijsvorming ligt ver ver in het 
proces



Toelichting intergraal proces

Geïntegreerd proces
• Eerst wordt de definitiefase afgerond
• Daarna selecteert de gemeente (Europese

aanbesteding) een Design&Build partij
• De gecontracteerde aannemer werkt het ontwerp uit en

doet in de laatste fase daarvan parallel de 
bouwvoorbereiding

• Verantwoordelijkheid ligt bij één partij
• Sneller
• Grote wijzigingen na de definitiefase zijn moeilijker



Plattegronden oude situatie
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