
 

 

 
 
Memo  
 

 

Van Datum 

Douwe Oosterkamp 13 februari 2019 

  

Voor  

Gemeenteraad  

  

Onderwerp  

Toezeggingen gedaan tijdens de commissievergadering van 7 februari 

over fase 2 van Het Kielzog. 

 

 

Notitie 

 

1. Burgemeester Hoogendoorn zegt toe de volgende zaken uit te zoeken: 

 

a. de mogelijkheden van het huren van lichtinstallaties en het toepassen van circulair 

bouwen; 

De aanbesteding van het project is inmiddels grotendeels afgerond op basis van de 

stukken die horen bij het Definitieve Ontwerp. Het nu nog volledig doorvoeren van de 

principes van circulair bouwen is dan ook niet meer mogelijk. Samen met de 

aannemer moet in bouwteamverband nog wel de laatste fase van de uitwerking van de 

plannen worden doorlopen (uitwerking van DO naar werktekeningen). Aan het 

bouwteam wordt als opdracht meegegeven om daar waar zich kansen voordoen 

(binnen de vastgelegde financiële kaders) de principes van het circulair bouwen toe te 

passen dit ook te doen. 

Hetzelfde geldt ook voor het huren van de lichtinstallatie. In de aanbesteding is 

vastgelegd dat de aannemer de lichtinstallatie levert. Zodra het bouwteam is opgestart 

zal met de aannemer worden besproken wat de consequenties zijn (en evt. voor- en 

nadelen) van het huren van de lichtinstallatie. 

 

b. de hoeveelheid laadpalen; 

Bij de verdere aanpak van de openbare ruimte rondom fase 2 van Het Kielzog en de 

aanleg van extra parkeerplaatsen is het ook de bedoeling dat er extra laadpalen voor 

elektrische voertuigen worden geplaatst. Aangezien de gemeente deze palen niet zelf 

exploiteert gaan we op zoek naar marktpartijen die hierin geïnteresseerd zijn.  

 

 

2. De raad wordt periodiek adequaat geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de 

financiële ontwikkelingen van het project Kielzog Fase 2. 

We zullen zorgen voor een regelmatige schriftelijke rapportage aan de raad. In overleg met de 

stuurgroep en de auditcommissie van de raad gaan we vastleggen op welke wijze we dit het 

meest efficiënt in kunnen vullen. 

 

 

3. De vraag van dhr. Haze “hoe het kan dat Kielzog Fase 1 niet aardbevingsbestendig is 

gebouwd in tegenstelling tot het feit dat Kielzog Fase 2 aardbevingsbestendig gebouwd moet 

worden en daarvoor 900.000 Euro van de NAM beschikbaar voor is gesteld” wordt 

schriftelijk beantwoord. 

In 2014 zijn de ontwerpstappen van fase 1 van Het Kielzog doorlopen. Toen het 

ontwerpproces grotendeels afgerond was verscheen het ‘Interim advies aardbevingsbestendig 

bouwen’ op basis waarvan het plan waarschijnlijk versterkt zou moeten worden. Dit was geen 
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verplichting.  

Er waren in die tijd nog geen ‘vaste’ vergoedingsregelingen voor de extra kosten van het 

aardbevingsbestendig bouwen en eventuele vertragingskosten ten gevolge van het aanpassen 

van de plannen. Een regeling waarbij alle vertragings- en versterkingskosten vergoed zouden 

worden zoals bij de bouw van het Forum wel is gehanteerd was onbespreekbaar. Om die reden 

is er destijds voor gekozen de plannen voor fase 1 niet meer aan te passen en dus niet 

aardbevingsbestendig te bouwen. Dit zou kunnen betekenen dat dit deel van het gebouw op 

termijn eventueel achteraf versterkt moet worden. 

Inmiddels zijn de ontwikkelingen ten aanzien van het aardbevingsbestendig bouwen een stuk 

verder gevorderd en is er ook een regeling voor vergoeding van extra kosten bij 

nieuwbouwprojecten in het leven geroepen. Op basis van de huidige stand van zaken is het 

niet wenselijk dat een overheidsorganisatie haar eigen gebouwen niet aardbevingsbestendig 

bouwt. Om die reden is fase 2 wel vanaf de start aardbevingsbestendig ontworpen en is een 

vergoeding bij de NAM (op basis van de nieuwbouwregeling) gevraagd voor de extra kosten.  

 

 




