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Memo 
 

Project  Vitaal Vogelenzang 

Aan Victor Portanger, ambtelijk opdrachtgever gemeente Bloemendaal 

Betreft Ontwikkelvoorstel Vitaal Vogelenzang 

Datum 13 juli 2020 

Van Helen Amerika en Guy Hameleers 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft in mei 2017 het college van B&W opdracht gegeven 

om de leefbaarheid en kwaliteit van Vogelenzang te verbeteren. Hierbij stond een integrale aan-

pak centraal, waarbij Vogelenzang op meerdere gebieden een impuls moest krijgen. Na verdere 

uitwerking van plannen en participatie met de inwoners van Vogelenzang gaf de gemeenteraad 

op 27 september 2018 de opdracht om te starten met de benodigde voorbereidingen en ruimte-

lijke procedures om de integrale herinrichting van het plangebied mogelijk te maken.  

1. Projectonderdelen 

Na verder onderzoek en uitwerking van de plannen is de gemeente gekomen tot de volgende 

projectscope: 

1. IKC de Paradijsvogel wordt intern verbouwd en verduurzaamd ter facilitering van Jong Le-

ren, de Bibliotheek en de buitenschoolse opvang van kinderdagverblijf Les Petits; 

2. verplaatsing van speeltuin de Duinweide naar een centrale plek aan de voorzijde van het 

IKC; 

3. verplaatsing/herinrichting van het tenniscomplex en reductie van 7 naar 5 top clay all-wea-

ther banen; 

4. verplaatsing/herinrichting van het voetbalcomplex en reductie van 3 naar 1,5 (kunst-

gras)voetbalveld; 

5. realisatie van een nieuw gezamenlijk clubhuis voor de voetbalvereniging en de tennisver-

eniging van ca. 400 m2 en een werkplaats van ca. 100 m2; 

6. realisatie van 72 nieuwbouwwoningen; 

7. aanleg/herinrichting van de openbare ruimte in het plangebied.  

2. Marktverkenning 

Om de wijze van uitvragen aan marktpartijen voor de realisatie van deze projectonderdelen te 

bepalen is van belang of voornoemde projectonderdelen gezamenlijk of afzonderlijk worden 

ontwikkeld. Mede ter beantwoording van deze vraag heeft de gemeente begin 2020 een vrijblij-

vende marktverkenning uitgevoerd. Hierbij wenste zij een nauwkeuriger beeld te krijgen van de 

mogelijkheden en onmogelijkheden om tot de herontwikkeling en realisatie van Vitaal Vogelen-

zang te komen. Daarnaast wenste zij vast te stellen wat de markt kan bieden, of er voldoende 

aanbieders zijn, en/of de door de gemeente gestelde doelen, wensen en specificaties haalbaar 

zijn. 
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De deelnemende partijen aan de marktverkenning gaven aan dat het plangebied een relatief 

grote hoeveelheid shareholders, stakeholders en functies kent. Hierdoor kent het project tevens 

relatief veel risico’s. Daarom adviseren alle marktpartijen de gemeente om de risico’s binnen 

het gebied overzichtelijk te houden en waar mogelijk te beperken. De meerderheid van de deel-

nemers stelt daarom een integrale gebiedsontwikkeling voor, betreffende zowel de woning-

bouw, herinrichting van het sportcomplex als de inrichting van de openbare ruimte. Het ‘opknip-

pen’ van het project in afzonderlijke opdrachten heeft namelijk negatieve gevolgen voor plannin-

gen, risico-inschattingen en de algehele kwaliteit van het plan. De interne verbouwing en ver-

duurzaming van het IKC wordt algemeen gezien als een afzonderlijke opdracht.  

 

Aanvullend geven alle marktpartijen aan dat een uitvraag aan een beperkt aantal deelnemers, 

of een tender/aanbesteding waarbij snel wordt terug geselecteerd naar een beperkt aantal deel-

nemers (3 tot 5) de voorkeur heeft. Hierbij blijven de investeringen in de tender voor de deelne-

mers relatief laag en de winkans relatief groot. Een marktselectie met meer deelnemers leidt tot 

een lagere winkans, waardoor veel marktpartijen af zullen zien van deelname aan een uitvraag. 

3. Aanbesteding 

3.1. Opdrachtwaarde 

Bij de keuze voor de wijze van uitvragen is de gemeente gebonden aan de nationale en Euro-

pese aanbestedingsregels. Hierbij speelt met name de totale opdrachtwaarde van de te verle-

nen opdracht een rol. Rho Adviseurs heeft in opdracht van de gemeente van de verschillende 

mogelijke scenario’s voor de onderhavige herontwikkeling de financiële haalbaarheid onder-

zocht. Onderstaand is de opdrachtwaarde van de aanbestedingsplichtige opdracht geschetst 

aan de hand van dit onderzoek.  

 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Sloopkosten € 9.000,- € 26.000,- € 26.000,- 

Bouwrijp maken € 1.064.000,- € 1.389.000,- € 1.388.000,- 

Woonrijp maken € 1.087.000,- € 1.159.000, € 1.370.000,- 

Aanleg infrastructuur € 1.249.000,- € 1.011.000,- € 848.000,- 

Realisatie clubhuis € 420.000,- € 650.000,- € 650.000,- 

Realisatie sportvelden € 944.515,- € 1.255.000, € 1.255.000,- 

Totaal € 4.764.524,- € 5.490.000,- € 5.537.000,- 

 

Hieruit blijkt dat de totale opdrachtwaarde voor een integrale herontwikkeling rondom de drem-

pelwaarde voor het Europees aanbesteden van werken van € 5.350.000,- ligt. Met name wan-

neer rekening wordt gehouden met een opslag voormogelijke onvoorziene kosten overstijgen 

Scenario 2 en 3 de drempelwaarde en nadert Scenario 1 deze. Bij de realisatie van Scenario 2 

en 3 is de gemeente er derhalve aan gehouden de opdracht voor integrale herontwikkeling van 

Vitaal Vogelenzang Europees aan te besteden. Gezien de nabijheid van Scenario 1 bij de 

drempelwaarde is dit zekerheidshalve ook daar aan te raden. 
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Echter, in alle door Rho onderzochte scenario’s is uitgaan van de aanleg van 1 (Scenario 1) of 

1,5 (Scenario 2 en 3) kunstgras voetbalveld. De aanleg hiervan is echter afhankelijk van het be-

sluit dat de gemeenteraad van Bloemendaal over de plannen gaat nemen. Hierbij bestaat na-

melijk de keuzemogelijkheid om natuurgras aan te leggen i.p.v. kunstgras. De verwachting is 

dat dit voor Scenario 1 leidt tot een minimale besparing van € 520.000,- en voor Scenario 2 en 

3 leidt tot een besparing van minimaal € 780.000,-. Wordt voor natuurgras gekozen, dan daalt 

de totale opdrachtwaarde voor alle scenario’s tot onder de Europese drempelwaarde, respectie-

velijk tot € 4.244.524,- (Scenario 1) ; € 4.710.000,- (Scenario 2) en € 4.757.000,- (Scenario 3). 

Daarmee staat het de gemeente blijkens de Gids Proportionaliteit vrij om de opdracht niet Euro-

pees, maar nationaal aan te besteden.  

 

Gezien het voorgaande bevat paragraaf 3.2 twee alternatieve scenario’s, afhankelijk van de 

keuze voor kunstgras voetbalvelden of natuurgras voetbalvelden.  

3.2. Type aanbestedingsprocedures 

Europese aanbesteding 

De Aanbestedingswet 2012 bevat twee standaardprocedures voor het voeren van een Euro-

pese aanbesteding: de openbare procedure en de niet-openbare procedure. Daarnaast kent de 

Aanbestedingswet 2012 nog enkele aanvullende procedures voor bijzondere situaties. Er is bij 

Vitaal Vogelenzang echter geen aanleiding om van de standaardprocedures af te wijken.  

 

De openbare procedure kent één fase, waarbij een ieder direct een inschrijving kan indienen. Er 

is geen beperking op het aantal deelnemers. In beginsel kan elke marktpartij deelnemen. Om-

dat aan marktpartijen direct gevraagd wordt een inschrijving te dienen, zijn de kosten voor deel-

name voor de marktpartijen direct relatief hoog.  

 

De niet-openbare procedure kent twee fasen: de selectiefase en de gunningsfase. In de selec-

tiefase kan eveneens een ieder deelnemen. De gemeente selecteert in deze fase 3 tot 5 par-

tijen op basis van hun geschiktheid. Deelname aan de selectiefase vraagt relatief weinig in-

spanning van de deelnemers. Vervolgens worden de drie tot vijf geselecteerde partijen ge-

vraagd om in de gunningsfase een inschrijving in te dienen.  

 

Nationale aanbesteding 

Gelijk aan de Europese aanbesteding kent de Aanbestedingswet 2012 twee standaardprocedu-

res voor het voeren van een nationale aanbesteding: de openbare procedure en de niet-open-

bare procedure. de openbare procedure en de niet-openbare procedure. Deze verschillen in-

houdelijk nauwelijks van de hiervoor besproken Europese procedures. Voornaamste verschil is 

de langere termijnen die bij de Europese procedures gelden. Daarmee zijn tevens de voor- en 

nadelen van de nationale openbare en niet-openbare procedure gelijk aan hun Europese even-

beelden.  

4. Advies 

Al het voorgaande in acht is de niet-openbare Nationale of Europese aanbestedingsproce-

dure de meest geschikte uitvraagwijze voor de herontwikkeling van Vitaal Vogelenzang, gezien: 

- marktpartijen een integrale herontwikkeling (behoudens verbouwing IKC) het meest 

haalbaar achten; 
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- marktpartijen aangeven dat een uitvraag met een beperkt aantal deelnemers of snelle 

terug selectie de grootste slagingskans heeft; 

- de uitvraag van een integrale herontwikkeling van Vitaal Vogelenzang tot een Europese 

of nationale aanbestedingsplicht voor de gemeente leidt; 

- de niet-openbare Europese of nationale aanbestedingsprocedure het meest aansluit bij 

de constateringen van de marktpartijen.  

- De niet-openbare Europese of nationale aanbestedingsprocedure leidt tot lagere ten-

derkosten voor zowel de gemeente als de inschrijvende partijen; bij de voorselectie 

wordt een relatief kleine inspanning gevraagd aan een groot aantal partijen, maar na 

deze voorselectie wordt een grotere inspanning gevraagd aan het kleine aantal partijen 

dat over is gebleven (min. 3 max 5). De grotere inspanning past bij de grotere winkans 

die partijen hebben na de voorselectie.  


