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renovatie brandweerkazerne 

Kennisnemen van: 

De procedure voor het aanbesteden van de renovatie van de brandweerkazerne. 

Inleiding: 

Op 29 oktober 2015 heeft uw gemeenteraad ingestemd met de inhoud van het renovatieplan voor de 
brandweerkazerne. Door het vaststellen van de begroting 2016 is ook het bijbehorende krediet van 
C 285.000 voor bouwkosten en aanvullende kosten door uw raad beschikbaar gesteld. Dit krediet is 
inclusief de BTW-component; de BTW is niet verrekenbaar via het BTW-compensatiefonds. 
Kort daarna is het plan technisch verder uitgewerkt naar een juridisch document bestaande uit bestek met 
tekeningen zodat met deze documenten de aanbesteding gestart kon worden. In het kader van een 
meervoudig onderhandse aanbesteding zijn vier lokale aannemers en twee aannemers uit de regio 
benaderd en gevraagd om mee in te schrijven voor dit werk. 

Kernboodschap: 

Gedurende het aanbestedingsproces werd al duidelijk dat de aannemers niet om werk verlegen zitten, de 
een na de ander haakte af omdat de aannemers geen mogelijkheden zagen om deze renovatie uit te 
voeren binnen de gestelde termijn. Uiteindelijk hebben slechts 2 aannemers uit Oudewater een bieding 
gedaan. 



Bij de beoordeling van de ingediende offertes is gebleken dat de biedingen niet aan de gevraagde eisen 
voldoen. Omdat de biedingen ook ruim boven het krediet wat de Raad beschikbaar heeft gesteld liggen, 
kunnen wij op geen van beide biedingen ingaan en zien ons genoodzaakt de aanbestedingsprocedure te 
stoppen. Om toch binnen acceptabele periode de brandweerkazerne te renoveren gaan wij derhalve het 
werk opnieuw aanbesteden. 

De oorspronkelijke kostenraming van Synarchis voldoet. Er is feitelijk maar één onderdeel waarvan we 
wisten dat het duurder zou worden, te weten de sloopkosten. Bij de uitwerking van het technische plan is uit 
een asbestinventarisatie gebleken dat erasbest is verwerkt in de beglazingskit van de buitenkozijnen. Deze 
onvoorziene werkzaamheden leiden tot substantiële meerkosten. De kosten voor het saneren van het 
asbest liggen volgens onze raming tussen de C 10.000 en C 15.000 excl. BTW. 

Wél is de markt in 2015 stevig aangetrokken ten opzichte van de periode waarin Synarchis haar rapportage 
heeft opgesteld. En die lijn in de markt lijkt ook door te zetten. Reden om nu snel opnieuw aan te besteden 
met een minder strakke deadline. Daarnaast zal er een nieuwe selectie plaatsvinden van (regionale) 
aannemers die mogelijkheden zien om dit werk binnen het beoogde tijdsbestek te maken. In deze 
zogenaamde EMVI-aanbesteding (economisch meest voordelige inschrijving) mag de aannemer zelf 
aangeven wanneer hij het project gaat opleveren. De gunning vindt dan plaats op basis van de criteria prijs 
en planning. 
Wel is de uitdrukkelijke bedoeling dat de kazerne nog dit jaar wordt gerenoveerd. 

De verwachting is dat in deze nieuwe ronde realistische biedingen worden gedaan met een prijs die zich 
goed (althans beter dan nu) verhoudt tot de door de Raad gestelde kaders. 
Wij zullen uw Raad na de aanbesteding opnieuw informeren en indien nodig zullen wij een aanvullend 
raadsvoorstel aan u voorleggen. 
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