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Bruggenprogrammering

Vraag 1
Welke 7 bruggen zijn aan de beurt in 2019?
Antwoord 1
De volgende bruggen staan op de planning om in 2019 te worden aangepakt:
- KBR172 Zwijntil
- KBR177 Dieftil
- KBR114 Wehesterbrug
- KBR042 Munstertil
- KBR192 Oosterwijtwerdertil
De bruggen die voor het komende jaar worden aangepakt staan echter niet op voorhand vast. Op
basis van ontwikkelingen kan het zijn dat bruggen op de planning wordt aangepast. Zo is
bijvoorbeeld zeer recent gebleken dat de Oosterwijtwerdertil versneld aan vervanging toe is,
waardoor deze aan de reeks met bruggen is toegevoegd. Dit betekent ook dat slechts vijf bruggen
vervangen kunnen worden in plaats van zeven. Hetgeen komt doordat de Oosterwijtwerdertil een
relatief dure brug is om te vervangen. De vervanging van de onderstaande bruggen moet nog
worden afgestemd met de gemeenten en omgeving en is daarmee een planning onder
voorbehoud.
Vraag 2
Welke aanbestedingsprocedure wordt er gevolgd en waarom deze?
Antwoord 2
Voor wat betreft technische adviesdienst wordt de uitvraag, conform de raamovereenkomst
‘technische adviesdiensten’, samen met de afdeling Inkoop bepaald. Tevens wordt voor de
uitvoering van de bruggen samen Inkoop bepaald welke procedure gevolgd wordt.
Vraag 3
Is het mogelijk om hier een zgn. “Design & construct” aanbesteding te doen?
Antwoord 3
Dat is een mogelijkheid, maar zal nader met de afdeling inkoop bepaald worden.
Vraag 4
Is al bekend wie de directievoering gaat doen, aangezien het voor de hand ligt dat de Altea groep
dat als opsteller van het rapport hierover niet doet?
Antwoord 3
Het is momenteel nog niet bekend wie de directievoering gaat doen.
Vraag 5
Hoe is het bedrag “Kosten derden” ad. € 2.422.835,- opgebouwd?
Antwoord 3
Het bedrag ‘kosten derden is als volgt opgebouwd conform het door Antea Group opgestelde
rapport:
- Kosten vervanging:
€1.907.809,00
- Kosten inhuur externe adviseur: €515.026,00
De bovengenoemde bedragen zijn inclusief BTW.

