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Tijdens de besluitvorming door de gemeenteraad begin 2012 t.a.v. het 
Stadskantoor in Schinkel Zuid is besloten om de aanbesteding van het 
Stadskantoor “niet door te leggen” en eerst onderzoek te doen naar moderne 
vormen van aanbesteding alvorens definitieve afspraken te maken. Binnen de 
gemeente is niet of nauwelijks ervaring met aanbestedingsvormen als D&C of de 
zeer innovatieve DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate). Wij zijn er 
overigens wel voorstander van om dit soort aanbestedingsvormen waar mogelijk 
toe te gaan passen. Voor deze specifieke situatie t.a.v. Schinkel Zuid en het 
Stadskantoor is in het voorjaar van 2012 ambtelijk overleg geweest met het “PPS 
Netwerk Nederland”. Vervolgens hebben wij bij Schinkel Zuid geconcludeerd dat in 
het afwegingsproces een aantal belangrijke feiten en randvoorwaarden bepalend 
zijn bij een definitieve keuze. Onze definitieve keuze zullen wij op basis van het nog 
af te ronden onderhandelingsresultaat aan de gemeenteraad kenbaar maken. Wel 
is een koers uitgezet. 
 
Feiten/randvoorwaarden 

• Het plangebied is nog niet volledig in eigendom van de ontwikkelaar Multi 
Vastgoed die handelt namens de Plu CV. Als dat niet lukt is het project niet, zoals 
op dit moment beoogd, te realiseren. Een aanbesteding door gemeente heeft dan 
weinig zin. Enige zekerheid moet er zijn dat alle eigendom verworven wordt 
alvorens partijen worden geselecteerd. Het plan moet zijn uitontwikkeld en 
realiseerbaar door partijen die een overeenkomst kunnen sluiten mede vanuit 
eigendom bezien. Wij willen als gemeente niet met meerdere partijen moeten 
onderhandelen. Alleen met  Plu cv (lees Multi Vastgoed) 

• Het Stadskantoor komt niet op een afzonderlijk stuk grond. Het plan ziet er 
nu zo uit dat het Stadskantoor over de winkels heen wordt gebouwd. Dit heeft tot 
gevolg dat meerdere opdrachtgevers, met meerdere aannemers, boven elkaar 
bouwen. Dat is een complexe en daarmee risicovolle situatie die de gemeente niet 
zelf moet willen lopen. Vooraf is helderheid noodzakelijk over wie waarvoor 
verantwoordelijk is. Het neerleggen van de verantwoordelijkheid voor de realisatie 
bij de ontwikkelaar of de nog aan te besteden realiserende “aannemer” lijkt hierbij 
de beste oplossing. 
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• De Plu CV/Multi Vastgoed heeft aangegeven dat zij zelf wil werken in een zogenaamd 
bouwteamverband. Door de aard van de samenstelling van de Plu CV is reeds vooraf bekend 
welke aannemer het werk zal uitvoeren voor de Plu cv. Deze aannemer maakt deel uit van de 
rechten van de Plu cv. Ook werkt de Plu cv reeds met een architect, constructeur en advi-
seurs die niet (Europees)  zijn aanbesteed. De gemeente kan dus niet voor haar opdracht van 
het Stadskantoor hierbij aansluiten. Dit maakt het project complex in de afstemming bij 
realisatie.  

• Het Programma van eisen voor het Stadskantoor is nog niet afgerond. Dat geldt ook voor de 
onderhandelingen met Plu cv (Multi Vastgoed). Dit houdt in dat nog niet alle randvoorwaar-
den bekend zijn en is een definitieve keuze nog niet te maken t.a.v. de wijze van aanbeste-
ding.  

• De architect, eventuele adviseurs en de aannemer zullen, al dan niet gezamenlijk in één 
pakket, Europees moeten worden aanbesteed. 

• Er is op dit moment ook nog niet aan te geven dat het huisvestingsbudget voldoet. Voordat 
gerealiseerd kan worden moet dit wel bekend en passend zijn. Daartoe moet de gemeente 
dus een zekerheid hebben van het liefst één partij die het Programma van Eisen binnen het 
beschikbare huisvestingbudget realiseert. 

• In tijd gezien moet snel helderheid zijn over realisatieafspraken tussen Plu cv/gemeente 
omtrent de haalbaarheid. Anders kan niet voldaan worden aan de termijnen van sommige 
retailers (bouwstart juli 2014) en het stadskantoor (verhuizing eind 2015) .  

 
      Koers Gemeente Heerlen 

De gemeente rond op korte termijn haar programma van eisen af voor het stadskantoor binnen 
de mogelijkheden die de locatie Schinkel Zuid biedt. De onderhandelingen met de ontwikkelaar 
lopen nog met als doel binnen het huisvestingsbudget te blijven. Gemeente wil door de aard van 
het ontwerp, waarbij meerdere opdrachtgevers fungeren en meerdere aannemers werkzaam 
zullen zijn, geen risico lopen als opdrachtgever voor haar aandeel te weten de realisatie van het 
Stadskantoor. Om hieraan te voldoen zijn ons inzien twee scenario’s met betrekking tot 
aanbesteding relevant. 
 
Twee scenario’s aanbesteding 
1. We zijn opdrachtgever en kunnen in volle vrijheid ons Programma van Eisen in de Europese 
markt zetten als het plan volledig is uitgewerkt door de Plu cv. Dan kunnen we innovatief 
aanbesteden, de risico's bij markt neerleggen en voldoen aan de aanbestedingsregels. Gegeven 
de positie van Plu cv,  de complexiteit van de bouwopgave en tijdsdruk is dit in onze ogen geen 
haalbaar scenario. Tenzij we minimaal een half jaar extra tijd nemen voor de uitwerking in een 
(D&C) aanbestedingsvraagstelling nadat het planconcept en het programma van eisen is 
vastgesteld. Gezien de ervaring binnen de gemeente zou dan externe deskundigheid noodzakelijk 
zijn. 
 
2. We zijn opdrachtgever maar dragen de realisatie van het Programma van Eisen over aan Multi 
Vastgoed/Plu CV. We leggen de risico's bij ontwikkelaar neer, zij nemen dan ook de aanbeste-
dingsplicht van de gemeente over. De wijze waarop is nog in discussie (deels moderne 
aanbestedingsvorm). Gegeven de positie van Plu CV en de complexiteit in de bouwopgave lijkt dit 
ons het meest realistische scenario. 
 
Besluit raad “niet doorleggen aanbestedingsplicht”.  
In het raadsbesluit is opgenomen dat “indien de onderhandelingen met betrekking tot de locatie 
succesvol verlopen de raad hierover te informeren alvorens over te gaan tot een openbare 
aanbesteding voor de bouw zonder verlegging van de aanbestedingsplicht”.  
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Afgelopen maanden hebben wij geconstateerd dat het project zich op een bepaalde manier heeft 
ontwikkeld. Er is een ontwerp waarbij afstemming van bouw activiteit uitermate belangrijk wordt. 
Voor de gemeente moet gelden dat zij risico’s in dit complexe project zoveel als mogelijk bij de 
markt legt en kan voldoen aan de tijdsplanning, ook van de marktpartijen. De uitvoeringsverant-
woordelijkheid kan dan het beste in één hand liggen. Wij denken dat die verantwoordelijkheid bij 
de ontwikkelaar (Plu cv/Multi Vastgoed) moet liggen. Het is namelijk geen activiteit waarmee de 
gemeente veel ervaring heeft. Uiteraard moet de uitvoering van het Stadskantoor gestalte krijgen 
door partijen die uit een aanbesteding naar voren zijn gekomen.  
 
We komen terug bij de raad waarbij we in licht van complexiteit, risico's, kosten en voortgang 
een voorstel zullen presenteren aan de raad. Mocht dat voorstel afwijken van een eerder 
raadsbesluit zal dat worden gemotiveerd. 
 

 


