
Beantwoording technische vragen dhr. Lambers (Volkspartij) over herinrichting 

Steenbergseweg 

 

1. Zijn er al contacten en/ of voorbereidende gesprekken gevoerd met aannemers die het 

de reconstructie aan de Steenbergseweg in Dinteloord mogelijk zouden kunnen 

uitvoeren. 

 

Antwoord: 

Er zijn nog geen voorbereidende gesprekken met aannemers gevoerd. Dit zal na besluit  

via een officiële aanbestedingsprocedure lopen. 

 

2. In het bevestigend geval: wie zijn die aannemers en op welke gronden zijn zij 

geselecteerd? 

 

Antwoord: 

Gezien het budget van het werk zal het een openbare aanbesteding worden met nog 

nader uit te werken selectiecriteria. 

 

3. Zijn er reeds besprekingen gevoerd met aannemers over eventuele uitvoering van een 

geïntegreerd contract, bijvoorbeeld een BVP? In het bevestigend geval: welke bedrijven 

betreft dit.  

 

Antwoord:  

Er zijn geen inhoudelijke besprekingen met aannemers gehouden. 

 

4. Waarom kiest het college niet conform de aanbestedingsregels voor openbare 

aanbesteding of voor zo ver dat mogelijk is meervoudige uitnodiging, met name indien de 

raad kiest voor uitvoering van scenario 1 of 2? 

 

Antwoord: 

Scenario 1, 2 of 3 dienen conform het inkoopbeleid allen nationaal openbaar te worden 

aanbesteed. Dit staat los van het type contract, geïntegreerd of traditioneel RAW. 

 

5. Is indien zou worden gekozen voor scenario 3 het definitief ontwerp al door het college 

voorbereid en / of besproken? 

 

Antwoord: 

Er ligt nog geen ontwerp. Bij Scenario 3 gaat de geselecteerde aannemer hiermee aan de 

slag om met de inbreng en wensen van inwoners en aanwonenden een ontwerp te 

maken wat op het meeste draagvlak kan rekenen. Een definitief ontwerpt zal dan t.z.t. 

door het college worden vastgesteld. 

 

6. Er is een subsidiebudget toegekend voor het geval de raad kiest voor scenario 3 ad € 

118.00,00? Is al bekend of het rijk deze subsidie zal toekennen?  

 

Antwoord: 

Er is een beschikking afgegeven onder de voorwaarde dat het werk voor 1 december 

2021 gereed is. Dit is echter niet meer realistisch. Ook de kansen voor een nieuwe 



aanvraag voor 2022 worden nihil geschat. Er zal dus aanvullend budget beschikbaar 

moeten komen. 

 

7. Welke andere subsidies zijn aangevraagd en zijn deze reeds toegekend? 

 

Antwoord: 

Er zijn geen andere subsidies aangevraagd of toegekend. 

 

8. Zijn de subsidies exclusief dit jaar 2021 aan te vragen en dienen de werkzaamheden 

daarvoor absoluut in 2021 te zijn afgerond of is heraanvraag in 2022 mogelijk en / of is 

het mogelijk de werkzaamheden in 2022 af te ronden? 

 

Antwoord: 

Aanvullende subsidies zijn niet direct mogelijk. Zie ook antwoord vraag 6. 

 


