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Ontwikkeling voormalig LTS terrein

Op 19 november 2009 is er een presentatie en workshop geweest met uw raad over de
ontwikkelingsmogelijkheden voor de locatie van de voormalige LTS.
Hieruit zijn een aantal kaders gekomen, zie hiervoor de bijlage.
Het is de bedoeling om de markt te vragen (marktconsultatie) naar de marktpotenties, mogelijke opbrengst
en kwaliteit van een plan binnen de door de raad gestelde kaders.
De marktconsultatie heeft als resultaat dat de marktpartijen aangeven hoe zij het voormalige LTS terrein
zouden invullen binnen de kaders van uw raad. De ideeën/inzendingen geven een goed beeld van de
marktpotenties, mogelijke opbrengst en kwaliteit van een plan.
Voordeel van een dergelijke consultatie is dat marktpartijen zich kunnen presenteren en dit op een manier
zullen doen waar vraag naar is. Anders gezegd: de markt zal niet met ideeën komen die zij niet kunnen
verkopen.

Instemmen met de door de raad gestelde ontwikkelkaders van 19 november 2009
Instemmen met de marktconsultatie
Het college de opdracht geven deze consultatie uit te voeren en de uitkomsten met de raad te delen
ter verdere besluitvorming
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Voordeel van een dergelijke consultatie is dat marktpartijen zich kunnen presenteren en dit op een manier
zullen doen waar vraag naar is. Anders gezegd: de markt zal niet met ideeën komen die zij niet kunnen
verkopen.
De voorkeur voor een marktconsultatie boven een prijsvraag is dat bij een prijsvraag één partij wordt
gekozen op basis van het winnende concept en dat daarna pas de onderhandelingen beginnen. De ervaring
leert dat er bij een dergelijke constructie bijna niets van het originele prijsvraagidee overblijft omdat dit
helemaal is verdampt door de onderhandelingen.
Bij een consultatie wordt de markt gevraagd naar een oordeel op basis van de door uw raad geformuleerde
randvoorwaarden uitgezet in een driehoek van markpotentie, mogelijke opbrengst en kwaliteit.
In de uitvraag wordt aangegeven dat er een vergoeding staat tegenover de prestatie en dat de gemeente het
beschikkingsrecht krijgt over de inzendingen van marktpartijen.
In de consultatie zal worden gevraagd in te gaan op:
1. Een plan te schetsen voor het plangebied binnen de door de raad gestelde randvoorwaarden
2. Visie op samenwerking
a. Concessiemodel
i. De gemeente verstaat onder concessie dat de gemeente de grond zal verkopen aan
een ontwikkelaar. Hiermee komen de risico’s, kosten en opbrengsten en de
grondexploitatie bij de ontwikkelaar te liggen
b. Publiek Private Samenwerking met gemeenschappelijke grondexploitatie
i. De gemeente verstaat onder PPS dat partijen gezamenlijk het traject van
planontwikkeling zullen doorlopen en gezamenlijk de risico’s en opbrengsten in de
grondexploitatie dragen.
3. Visie op grondexploitatie
a. Partijen zullen worden gevraagd een grondexploitatieberekening te maken (conform een
door de gemeente te bepalen model).
4. Visie op technische oplossingen
a. Kwaliteit
i. Duurzaam Bouwen EPC 0,8 of 0,4 (Klimaat Neutraal)
ii. Architectuur
iii. Beeldkwaliteit
Marktpartijen zijn bekend met het fenomeen marktconsultatie en zijn hier ook bedreven in. Uitgaande van
30-40 uur moet een goed beeld te schetsen zijn, om die reden is de vergoeding gesteld op € 2.500,- per partij.
Het uitschrijven van een markconsultatie, het begeleiden hiervan, het beantwoorden van mogelijke vragen en
het onderling vergelijken van de inzendingen is een ingewikkelde en specialistische taak die niet binnenshuis
kan worden uitgevoerd, hiervoor is een extern bureau nodig om dit te begeleiden. Via het inkoopbureau zal
externe begeleiding worden ingekocht.
Het nut van een marktconsultatie is dat de planvorming voor de invulling van het LTS-terrein en flinke
sprong voorwaarts krijgt doordat de markt gevraagd wordt actief mee te denken aan de invulling, de
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opbrengst, de potentie en de kwaliteit vanuit de ervaring en expertise van de marktpartijen en waarbij de
regie volledig bij de gemeente ligt.
Als uw raad akkoord kan gaan met een marktconsultatie zullen een drietal bureaus worden gevraagd offerte
uit te brengen om deze consultatie te begeleiden.
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De kosten voor de marktexploitatie worden geschat op 40.000 EURO, bestaande uit:
€ 25.000 voor vergoeding marktpartijen
€ 12.000 voor begeleiding extern adviesbureau (schatting)
€ 3.000 voor extern projectleider
De kosten voor de externe begeleiding zijn hoog omdat een consultatie nogal specifiek is en omdat er wel
een aantal regels zijn die voor toekomstige aanbesteding nodig zijn. We willen niet dat marktpartijen worden
uitgesloten van deelname doordat ze voorkennis hebben. Alle informatie die aan de deelnemers van de
consultatie is verstrekt moet dus voor iedereen toegankelijk zijn.
+

Nadat de consultatie is afgerond kan met de buienwacht worden gecommuniceerd dat de ontwikkeling van
het voormalige LTS-terrein weer een stap dichterbij is omdat dan duidelijk is welk ontwikkel scenario
potentie heeft en past bij de beleving van uw raad.
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