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1. ONTWERP-BESLUIT
Voorgesteld wordt:
Kennis te nemen van de plankosten voor ontwerp en procesbegeleiding ten behoeve van het
project Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos;
Goedkeuring te verlenen aan het verhogen van het krediet Kwaliteitsimpuls LBB met
€ 50.000 en dit ten laste te brengen van de Bestemmingsreserve Herinrichting Gebied A16;

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In uw vergadering van 9 april 2018 heeft u besloten externe expertise in te huren om te borgen dat
er tijdig (in verband met de voortgang van de realisatie van de A16 Rotterdam) een kwalitatief
goed ontwerp voor het Lage Bergse Bos beschikbaar is dat voldoende draagvlak heeft bij
belanghebbenden. Op basis van vergelijkbare projecten werd ervan uitgegaan voor het doorlopen
van het ontwerp- en participatieproces een totaalbedrag van € 140.000 benodigd is. Om dit
mogelijk te maken heeft uw bestuur eveneens op 9 april 2018 het oorspronkelijke krediet ad. €
50.000 verhoogd tot € 150.000.
Inmiddels is de aanbestedingsprocedure voor het inhuren van een bureau afgerond. De laagste
inschrijving – tevens in zijn totaliteit als beste beoordeelde inschrijving – bedraagt echter
€ 168.000 en ligt daarmee boven de vooraf opgestelde kostenraming. De oorzaak hiervoor moet
gezocht worden in de complexiteit van de opgaven voor het gebied die - mede door de zich in
sterke mate manifesterende essentaksterfte - hoger lijkt te zijn dan aanvankelijk werd
aangenomen. Voorts is vanwege de spoedige voortgang van de voorbereidingen voor de aanleg
van de A16 Rotterdam extra tijdsdruk ontstaan op het proces hetgeen mogelijk een
kostenverhogend effect veroorzaakt heeft. Tenslotte wordt ook in andere projecten een
kostenopdrijvend effect waargenomen omdat de markt voor dit soort opdrachten verzadigd is.
Gelet op het voorgaande is het beschikbare krediet Kwaliteitsimpuls LBB ad. € 150.000 niet
toereikend om de voorgenomen inhuur en de inzet van Staatsbosbeheer voor begeleiding te
kunnen dekken. Voorgesteld wordt het krediet met € 50.000 te verhogen.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
-

RM 2016-572065928 AB 19 december 2016: Goedkeuring verleend voor het proces voor het
opstellen van een definitief ontwerp en een bedrag van € 50.000 te gereserveerd uit de

bestemmingsreserve “Herinrichting gebied rond de A16” ter dekking van het proces voor een
kwaliteitsimpuls voor het Lage Bergse Bos.

-

Z18-17883 / D18-19221 AB 9 april 2018 - Krediet Kwaliteitsimpuls LBB verhoogd met
€ 100.000.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Voor het doorlopen van het gehele ontwerp- en participatieproces Kwaliteitsimpuls Lage Bergse
Bos is een krediet beschikbaar van € 150.000 benodigd is. Voorgesteld wordt dit krediet met
€ 50.000 te verhogen en deze verhoging ten laste te brengen van de Bestemmingsreserve
Herinrichting Gebied A16.

6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Intern Staatsbosbeheer

8. VERDERE PROCEDURE
Dit voorstel ter goedkeuring voorleggen aan het Algemeen Bestuur.
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