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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze vergadering van 13 augustus 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken:
"Opschorten oplevertermijn renovatie en vernieuwbouw Dorper Esch"
Ons besluit
Wij hebben in die vergadering besloten:

In te stemmen met het verzoek van consortium Noabers om de datum van de gebruiksklare
oplevering van Dorper Esch te verplaatsen van 25 oktober 2019 naar 13 december 2019;

Gedurende deze periode van overschrijding van de opleverdatum af te zien van het toepassen van de
boeteclausule;

U hierover te informeren in deze raadsbrief.
Toelichting
Consortium Noabers heeft op 20 februari 2018 een overeenkomst gesloten met de Gemeente Dinkelland
voor de renovatie en vernieuwbouw van Dorper Esch. Op basis van de uitvoeringsovereenkomst is bepaald
dat de gebruiksklare oplevering zal plaatsvinden op 25 oktober 2019. Op 25 juli 2019 heeft het consortium
een brief gestuurd aan de Gemeente Dinkelland. In deze brief verzoekt het consortium om de opleverdatum
te verplaatsen naar 13 december 2019. Als belangrijkste oorzaak wordt aangevoerd dat er asbest is
aangetroffen in de betonconstructie van het oude wedstrijdbad. Het consortium geeft aan dat dit risico vooraf
niet was in te schatten. Het college acht het verzoek van het consortium redelijk en billijk en heeft besloten
om hiermee in te stemmen. Het opschorten van de oplevertermijn heeft geen consequenties voor de
ingebruikname van de sporthal en het nieuwe wedstrijdbad.
Waarom deze raadsbrief?
De portefeuillehouder heeft uw raad in juli jl. reeds geïnformeerd over de vondst van asbest bij de sloop van
het wedstrijdbad. Eveneens heeft de portefeuillehouder aangekondigd dat de consequentie voor de planning
-zodra daarover duidelijkheid bestaat- per raadsbrief aan de gemeenteraad zou worden medegedeeld.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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