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Tijdens de schriftelijke consultatie van het onderwerp “Bouwkundige aanpassing op dak Safari” heeft 
de fractie van de ChristenUnie-SGP onderstaande vragen gesteld. De antwoorden staan in rood 
onder de vragen. 
 
 
1. Het gevoteerde bedrag van 60.000 euro is in het raadsvoorstel op geen enkele wijze 

gespecificeerd of onderbouwd. Graag zien we een specificatie van het forse bedrag.  
De werkzaamheden omvatten: 
Kleine kast: ca. 4000x4200x3000 mm, een omkasting bestaat uit voorkant, zijkant en 
bovenzijde; uitgevoerd in  EPA akoestische panelen 100 mm dik; een onderliggende stalen 
draagconstructie thermisch verzinkt, gekoppeld aan bestaande constructie d.m.v. 
boutverbindingen. 
Grote kast: ca. 4000x6000x4000 mm, een omkasting bestaat uit voorkant en bovenzijde; 
uitgevoerd in EPA akoestische panelen 100 mm dik; onderliggende stalen draagconstructie 
thermisch verzinkt, gekoppeld aan bestaande constructie d.m.v. boutverbindingen. 
De kap van de bestaande losstaande ventilator wordt voorzien van trillingsdempend materiaal 
waardoor het resoneren wordt tegengegaan. 

 
2. Is het bedrag gebaseerd op 1 of meerdere prijsopgaven van aannemers? Zo ja, welk criterium 

voor gunning wordt aangehouden?  
De hoogte van het krediet is gebaseerd op de aanbieding van één  lokale aannemer. Het proces 
kent een voorgeschiedenis van vier jaar, waarbij deze aannemer betrokken is geweest. De 
mogelijkheid bestaat uiteraard om meerdere offertes aan te vragen voordat wij opdracht 
verstrekken.  

 
3. Het probleem met de installaties schijnt er al heel lang te zijn. Is er sprake van fouten die 

gemaakt zijn bij het ontwerp of bij de bouw . Zo ja, zijn er kosten te verhalen bij derden? Zo nee, 
waarom niet?  
Bij de bouw van Safari zijn er op basis van het budget keuzes gemaakt in de toepassing van 
installaties en materialen. De overlast die omwonenden ervaren is een gevolg van die keuzes.  

 
Vervolgvraag: 
 
Garandeert de aanbieder/aannemer dat na oplevering van de omkastingen de problemen ook echt 
zijn opgelost? Zo nee, wat zijn dan de vervolgstappen? 
Alle eerdere testen zijn positief geweest, de omwonenden zijn daarbij betrokken. De aannemer zal 
geen garantie op succes bieden. 
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