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Onderwerp 
Vervolg proces realisatie IKC De Plantage 
  
Kennisnemen van 
De wijze waarop het college het proces rondom de realisatie van IKC De Plantage verder 
gaat vormgeven.  
 
Inleiding 
Samen met Fluvium Openbaar Onderwijs (hierna: Fluvium) bereidt de gemeente de 
realisatie van IKC De Plantage voor. Het zogenaamde Definitief Ontwerp is eind 2017 
aanbesteed, maar het is helaas nog niet gelukt de opdracht daadwerkelijk te gunnen aan 
een partij die het IKC gaat bouwen. Dat heeft alles te maken met de huidige 
marktomstandigheden in de bouwsector. Het is niet gemakkelijk partijen te vinden die 
willen meedoen aan een aanbesteding en daarbij komt dat de prijzen de afgelopen tijd 
enorm zijn gestegen. Zo was maar één partij geïnteresseerd in de aanbesteding die eind 
2017 is gehouden. Uiteindelijk heeft deze partij medio 2018 laten weten niet te zullen 
inschrijven op het project. Eind 2018 heeft een andere partij een offerte opgesteld die 
ruim 20% boven het budget uitkwam. Exacte bedragen kunnen niet worden genoemd 
omdat dat het vervolg van de aanbesteding kan verstoren.  
 
De ontstane situatie heeft geleid tot een nieuwe insteek van het proces. In deze 
informatienota is verwoord op welke wijze het college dat proces verder gaat 
vormgeven. 
 
Kernboodschap 
Het college heeft besloten het definitief ontwerp aan te passen en te optimaliseren. Het 
aangepaste en geoptimaliseerde ontwerp wordt vervolgens meervoudig onderhands 
aanbesteed. Ook na het aanpassen van het ontwerp zal er nog steeds sprake zijn van een 
zeer duurzaam, energieneutraal gebouw dat voldoet aan de eisen die aan de 
zogenaamde ‘Frisse School Klasse B’ classificatie worden gesteld. Fluvium heeft 
ingestemd met deze uitgangspunten. Met deze aanpassing verwacht het college dat het 
project binnen de budgettaire kaders kan worden gerealiseerd. Uiteraard wordt het 
ontwerp in nauw overleg met Fluvium aangepast en geoptimaliseerd.  
  
Consequenties 



Het  aanpassen  en  optimaliseren  van  het  ontwerp  en  de 
daaropvolgende aanbesteding heeft wel tot gevolg dat het IKC later 
in gebruik kan worden genomen dan verwacht. De planning ziet er 
vooralsnog 

uit als volgt: 
 
Mei 2019:                            Aanpassen en optimaliseren ontwerp 
                                              Marktverkenning  t.b.v.  meervoudig  onderhandse 
aanbesteding 
 Juli 2019:                            Start meervoudig onderhandse procedure 
 Oktober 2019:                    Gunning 
 Januari 2020:                     Start bouw 
 Februari 2021:                    Oplevering 
 Augustus 2021:                 Ingebruikname 
  
Dit is een ruime planning waarbij met name tussen de oplevering en de ingebruikname 
extra tijd is opgenomen. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste is een ingebruikname met 
ingang van een nieuw schooljaar  een logisch moment  voor het schoolbestuur  en ten 
tweede is er ruimte in de planning om tijdrovende risico’s op te vangen. Zo bestaat de 
mogelijkheid  dat  het  aanpassen  van  het  ontwerp  betekent  dat  er  opnieuw  een 
omgevingsvergunning moet worden afgegeven. Deze planning is reeds afgestemd met 
het bestuur van stichting Fluvium. 
 
Financiën 
We verwachten dat het aangepaste en geoptimaliseerde ontwerp binnen de huidige 
budgettaire kaders past. Indien dit niet lukt, zullen wij de consequenties hiervan met u 
bespreken. 
  
Communicatie 
Tegelijkertijd met het verschijnen van deze informatienota informeert Fluvium de ouders 
en de leerkrachten over het vervolg van het proces. De gemeente en Fluvium stemmen 
hun informatie op elkaar af. Nadat dat is gebeurd, zal er een persbericht worden 
verspreid. De direct omwonenden worden per huis-aan-huisbrief geïnformeerd. 
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