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Aan de Raad, 

In uw vergadering van 27 februari 2014 hebt u besloten tot het geven van een impuls aan de openbare 
ruimte van de jachthaven Steenbergen. Daarnaast is, in verband met de aanleg van rijksweg A4, een deel 
van de N257 overgenomen van de Provincie, vergezeld van een onderhoudsbudget. Het deel van de 
N257 tussen rotonde Reinierpolder en de N259 wordt opnieuw ingericht, gedeeltelijk als 30 km/uur zone. 

Beide projecten zijn in verschillende sessies met belanghebbenden en belangstellenden tot stand 
gekomen. Met het oog op deze gelijke start, de aangrenzendheid en het mogelijke inkoopvoordeel is 
besloten om beide opgaven gezamenlijk aan te besteden. Dit is gebeurd in de vorm van een 'engineer en 
construct' opgave (UAV-GC contract), waarbij de opdrachtnemer het technische voorbereidingswerk 
(ontwerp/bestek) zelf moet opstellen en daarna moet uitvoeren. 

Inmiddels heeft de aanbesteding van deze gecombineerde opdracht plaats gevonden. Na loting is aan 5 
partijen de mogelijkheid gegeven om een inschrijving te doen. Eén partij heeft van die mogelijkheid geen 
gebruik gemaakt. De overige partijen hebben een plan van aanpak en een inschrijfprijs ingediend. 

De inhoudelijke beoordeling van de plannen van aanpak en de beoordeling van diegenen die het werk 
moeten gaan uitvoeren (interview) resulteerde in een nagenoeg gelijk spel voor drie inschrijvers. De 
inschrijfprijs heeft daarom de doorslag gegeven. De partij met de laagste inschrijfprijs heeft uiteindelijk de 
opdracht gegund gekregen. KWS Infra B.V. is die partij. Tegen de voorlopige gunning is geen bezwaar 
aangetekend. Daarom hebben wij deze opdracht definitief aan KWS gegund. 

Nu de opdracht definitief is gegund gaat de opdrachtnemer aan de slag. Hij start met de werkzaamheden 
aan de N257 en eindigt met de jachthaven. Dit heeft mede te maken met het watersportseizoen dat tot 
oktober doorloopt. Beide projectonderdelen zijn voor Kerst 2015 afgerond. Een meer gedetailleerde 
planning is hieronder opgenomen. 

N257 Startdatum Einddatum 
Ontwerp 30 maart 2015 2 augustus 2015 
Projectvoorbereiding 13 april 2015 3 mei 2015 
Uitvoering 15 juni 2015 7 oktober 2015 

Jachthaven 
Ontwerp 1 juni 2015 19 juni 2015 
Projectvoorbereiding 13 april 2015 18 oktober 2015 
Uitvoering 1 oktober 2015 24 december 2015 

In de gekozen opdrachtvorm liggen veel verantwoordelijkheden bij de opdrachtnemer. Het door de 
gemeente ingehuurde bureau Kragten (heeft ook ontwerp N257 en jachthaven begeleid en gemaakt) ziet 
toe op de contractueel vastgelegde afspraken met de opdrachtnemer. De gemeente kan 'volstaan' met 



het checken of de uitgevoerde werkzaamheden conform afspraak en wens zijn. Indien dat niet zo is, 
wordt dit met de opdrachtnemer kortgesloten. Bij herhaling zijn sancties aan de orde. 

De vrijere rol van de opdrachtnemer heeft ook consequenties voor de communicatie over het project. 
Daarvoor is de opdrachtnemers verantwoordelijk. Zowel voor als tijdens de uitvoering van de opdracht. 
De opdrachtnemer maakt gebruik van informatieavonden, bedrijfsbezoeken, berichten in de lokale media, 
een bouwapp en een projecttelefoonnummer om belanghebbenden en het publiek te informeren over de 
voortgang van het project. Voor klachten wordt een klachtensysteem in het leven geroepen. 

In het andere deel van het jachthavendossier is te melden dat het door JP Recreatiemanagement B.V. 
ingestelde hoger beroep is vervallen. Daarmee is de weg vrij om met de winnende inschrijver de 
erfpachtovereenkomst af te sluiten en de in zijn Plan van Aanpak opgenomen werkzaamheden te 
bespreken en voor te bereiden. Zodra duidelijk is wat de nieuwe exploitant op welk moment gaat doen, 
wordt u daarover schriftelijk geïnformeerd. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd over deze opgave. 

Hoogachtend, 

de burgemeester, 
et 

R.A.J.M. Boger^ 
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