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Krediet vervanging waterkunstgrasmat HOD.

Een krediet van € 290.000, - beschikbaar te stellen zodat tijdig kan worden geanticipeerd op het aangaan van
een aanbestedingsprocedure en het verlenen van een opdracht voor het vervangen van de kunstgrasmat voor
aanvang van het nieuwe hockeyseizoen.

De raad, door tussenkomst van de griffier, voor te stellen een investeringskrediet van € 290.000, beschikbaar te stellen voor het vervangen van de kunstgrasmat op het hoofdveld van HOD indien de
hoofdaannemer niet aan de gestelde eisen van oplevering kan voldoen. En deze kosten te verhalen op de
opdrachtnemer / hoofdaannemer.

Het nieuwe waterkunstgrasveld van HOD voldoet niet aan de gestelde kwaliteitseisen en is niet goedgekeurd
door ISA-Sport en de KNHB. Het ingediende herstelplan van de hoofdaannemer biedt onvoldoende garantie
dat het waterkunstgrasveld, na de herstelwerkzaamheden in de maanden juli en augustus, alsnog wordt
goedgekeurd. In overleg met Procensus en de juridische adviseur van de gemeente Valkenswaard is nu het
voornemen om de overeenkomst, indien noodzakelijk, met de hoofdaannemer gedeeltelijk te ontbinden en
een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten.

De hoofdaannemer heeft tot nu toe niet kunnen zorgen voor de oplevering van een goedgekeurde en
gecertificeerde waterkunstgrasmat op het hoofdveld van HOD. In maart jl. zijn door de hoofdaannemer
provisorische herstelwerkzaamheden uitgevoerd zodat de mat ten minste bespeelbaar en veilig is. Op basis
hiervan heeft de KNHB tot en met het einde van dit seizoen een tijdelijke en eenmalige dispensatie verleend.
Met de hoofdaannemer is uitvoerig gesproken én gecorrespondeerd om te komen tot een adequate en
definitieve oplossing, conform het programma van eisen van de gemeente Valkenswaard (opdrachtgever).
De hoofdaannemer zal in de periode 27 juni – 11 augustus 2011 de herstelwerkzaamheden uitvoeren. Een
mogelijke consequentie zou kunnen zijn dat de mat alsnog door ISA-sport en de KNHB wordt afgekeurd en
dat de hockeyvereniging niet kan beschikken over een hoofdveld aan het begin van het nieuwe seizoen.
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De aanleg van een goedgekeurd en gecertificeerd waterkunstgrasveld op het hoofdveld van HOD met ingang
van het nieuwe hockeyseizoen 2011-2012, conform de normen van KNHB en ISA-Sport.
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De hoofdaannemer heeft een plan van aanpak opgesteld voor de herstelwerkzaamheden van de kunstgrasmat
en het wegnemen van alle onvolkomenheden op en onder de mat. De werkzaamheden staan gepland in de
periode 27 juni tot 10 augustus 2011. Daarna volgt een eindkeuring door ISA-sport. Mocht dit leiden tot
alsnog een definitieve afkeuring zal er per direct een alternatieve oplossing aangeboden moeten worden. Dat
zou kunnen betekenen dat de overeenkomst met de hoofdaannemer gedeeltelijk wordt ontbonden en er een
nieuwe aanbestedingsprocedure volgt. In overleg met ProCensus zijn de voorbereidingen inmiddels gestart.
Een planningsprocedure treft u bijgaand aan.
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Gelet op de tijdsdruk in de komende maanden i.v.m. het opleveren van een goedgekeurd hoofdveld voor
aanvang van het nieuwe hockeyseizoen dienen we te anticiperen op het tijdig verstrekken van een opdracht
tot levering van een nieuwe waterkunstgrasmat.
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Een interne ambtelijke projectgroep is belast met de voorbereiding en uitvoering. Directievoering en toezicht
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is in handen van Procensus.
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Aanleg in de periode augustus en september 2011. Gereed voor aanvang hockeyseizoen 2011-2012.
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De kosten voor de vervangingsinvestering en alle bijkomende (advies)kosten dienen vooraf te worden
gefinancierd door de gemeente Valkenswaard (opdrachtgever). De kosten voor deze vervangingsinvestering,
de extra overheadkosten en het verlies van huurinkomsten worden verhaald op de hoofdaannemer van het
project.
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De raad nader te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, 26 mei 2011
secretaris,

drs. R.F.W. van Eijck.
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burgemeester

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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1. Uitvoeringsplanning (ProCensus)
2. Financiële kostenraming (ProCensus)
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