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Uitkomst aanbesteding uitvoering fase 2 Het Kielzog

Geachte leden van de raad,
Op 28 februari 2019 heeft u besloten akkoord te gaan met het Definitieve Ontwerp van fase 2 en
heeft u het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Tijdens de behandeling van het voorstel in de
commissievergadering van 7 februari 2019 heeft de portefeuillehouder mondeling informatie
verstrekt over de stand van zaken van de aanbestedingsprocedure. De portefeuillehouder heeft
verteld dat de inschrijfbedragen binnen onze raming (en dus het beschikbaar gestelde
uitvoeringskrediet) bleven en dat de raad nader geïnformeerd zou worden zodra de
aanbestedingsprocedure afgerond zou zijn. Via deze brief informeren wij u over de uitkomst van de
aanbestedingsprocedure.
Uitkomst aanbesteding
Op 21 juni 2018 is de Europese aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van fase 2 van Het
Kielzog gestart met een publicatie op Tendernet. Gekozen is voor een zogenaamde ‘niet-openbare’
Europese aanbestedingsprocedure. Dit betekent dat eerst een voorselectiefase heeft
plaatsgevonden alvorens aan vijf aannemers te vragen een daadwerkelijke inschrijving te doen.
Tijdens de zogenaamde gunningsfase hebben drie van deze vijf aannemers besloten zich terug te
trekken in verband met een te volle orderportefeuille. Van twee aannemers is een inschrijving
ontvangen:
- BAM Bouw en Techniek b.v.;
- Aannemingsmaatschappij Hegeman B.V.
Deze inschrijvingen zijn beoordeeld op prijs en kwaliteit. Op basis van deze beoordeling is BAM
Bouw en Techniek b.v. als beste uit de bus gekomen.
Beide inschrijvers zijn schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst van de aanbestedingsprocedure
zodat de zogenaamde ‘Alcateltermijn’ kon gaan lopen. Deze termijn is inmiddels verstreken zonder
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dat er een kort geding is aangespannen. Hiermee is de gunning van de opdracht aan BAM Bouw en
Techniek b.v. definitief geworden. Op 17 april 2019 wordt de overeenkomst met de aannemer
formeel ondertekend.
Samen met BAM Bouw en Techniek b.v. wordt nu in bouwteamverband het door u vastgestelde
Definitief Ontwerp verder uitgewerkt en worden de werktekeningen gemaakt.
Zoals toegezegd tijdens de behandeling van het raadsvoorstel op 28 februari 2019 zullen wij in
overleg met de auditcommissie zorgen voor een adequate rapportage aan u over de financiële
stand van zaken.
Afscheid oude gemeentehuis Hoogezand
Op woensdag 17 april 2019 wordt op informele wijze afscheid van het oude gemeentehuis in
Hoogezand genomen. Van 12.00 uur tot 15.00 is er een programma voor medewerkers en van 16.00
en 19.00 uur voor alle inwoners, ondernemers en organisaties van Midden-Groningen.
Bezoekers kunnen via een avontuurlijke speurtocht door het gemeentehuis kijken hoe het gebouw
achter de beveiliging er eigenlijk uit zag en waarom een nieuw gebouw nodig is. De route gaat ook
langs de meer bekende plekken in het gemeentehuis voor bewoners: de publieksbalies en de
raadzaal. Verder kunnen bezoekers aan de hand van een expositie zien hoe het gebouw in de loop
van de jaren is gebouwd en veranderd. De illustraties van hoe het nieuwe gebouw er uit gaat zien,
hangen daar ook. Mensen die graag een herinnering aan het gebouw willen, kunnen op een
aangewezen plek zelf een stukje uit de muur bikken en meenemen.
Er is een proeverij van eten en drinken van lokale ondernemers en mensen kunnen op een doek een
bijdrage leveren aan een kunstwerk. Van dit doek worden foto’s gemaakt die dan weer gebruikt
worden voor de bouwhekken die tijdens de sloop en nieuwbouw om het gebouw worden gezet.
Het afscheid eindigt met de ondertekening van de aannemingsovereenkomst met BAM Bouw en
Techniek b.v.. Om 19.00 uur volgt het strijken van de drie gemeentelijke vlaggen op het plein voor
het gemeentehuis en dan is het toch echt over en uit voor het oude gemeentehuis en gaat de
voorbereiding van de sloop beginnen.
Bij deze bent u van harte uitgenodigd om tussen 12.00 uur en 15.00 uur en/of tussen 16.00 en
19.00 uur voor de laatste keer een bezoek te brengen aan het oude gemeentehuis in Hoogezand.
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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