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Context 

Opdracht 

 Betere parkeervoorzieningen (meer bezoekers) 

 Circa 1.000 ondergrondse parkeerplaatsen LM en GM 

 

Besluiten 

 Mei 2012: kaderbesluit parkeergarages 

 November 2013: uitvoeringsbesluit parkeergarages 

 

Waar staan we nu? 

 Opdrachten voor beide garages gegund 

 Start bouw Lammermarkt eind 2014 

 Diepste droge punt garage Lammermarkt bereikt 

 Start bouw Garenmarkt na openstelling Lammermarkt 

 

 



Parkeergarages 



Parallelle Processen 
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Mei 2012 Kaderbesluit (KB) 

Februari 2013  Kwaliteit 
1000 

parkeerplaatsen 

Projectteam Planningen 
Besluitvorming 
voorbereiden 

Varianten Volgorde garages PD-DBM 

Ingenieursbureau 
(BVP) 

System Engineering UAV-gc Kostenramingen Risico’s Referentie ontwerp 

Aannemer 
Prekwalificatie, 
kwalificatie en 

verificatie 
EMVI 

Twee garages met 
een klein fase 

verschil 

November 2013 Uitvoeringsbesluit 

Kwaliteit 

1.000pp 

Maart 2014 Verkiezingen 
Ondertekening DBM 

overeenkomst 



Gemeentelijk Organisatie 



Besluitvorming Parkeergarages 

Bestuurlijk 
Opdrachtgever 

Ambtelijk 
Opdrachtgever 

Ambtelijk 
Opdrachtnemer 
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Gemeentelijk team Voorbereiding 
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PM 

PM 
Garenmarkt 

PM 
Lammermarkt 

Ondersteuning 



Gemeentelijk team Uitvoering (IPM) 

PM Parkeergarages 

Omgevingsmanager Technisch Manager Contractmanager 

Ondersteuning 
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Aanbesteden 



Succes Factoren 

Wanneer kan het project als succesvol worden beschouwd? 

 Hoogwaardige kwaliteit P-voorzieningen 

 Realiseren van circa 1000 P-plaatsen 

 Goede bereikbaarheid van P-voorzieningen 

 Minimaliseren hinder en schade tijdens realisatie 

 Ontzorgen en ontlasten van de gemeente 

 

Beleidsambitie: “meer bezoekers en hogere parkeervraag, 

voor een levendiger binnenstad”   
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Markt: PD-DBM 

 Design, Build & Maintain op basis van de UAV-GC 2005 

 Na gunning volgt verificatiefase (Pre-Design). 

Opdrachtnemer werkt daarin zijn oplossing nader uit 

(SO>VO), gemeente heeft ruime sturingsmogelijkheden 

 PD-fase noodzakelijk om in een laat stadium om te kunnen 

gaan met onzekerheden (varianten, risico’s, optimalisaties) 

en biedt mogelijkheid om meer oplossingsvrijheid te bieden 

 Na afronding PD- volgt de DBM-fase. Hoe groter de 

onzekerheden, hoe langer de PD-fase 
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Scope van de opdrachten LM en GM 

 Referentieontwerpen (SO-niveau) opgesteld om maakbaarheid 

en haalbaarheid te toetsen. Zijn niet bindend en worden niet 

meegezonden in aanbesteding. Worden vertaald in functionele 

eisen (Vraagspecificatie), voor maximale oplossingsvrijheid door 

aannemers binnen kaders. Geen DO. Risico’s zijn 

oplossingsafhankelijk, DO kost veel tijd en geld, en bovendien 

niet bindend. 

 DBM met verificatiefase (PD) voor risicobeheersing, optimalisatie 

en (bij)sturingsmogelijkheden 

 Uitwerken Vraagspecificatie door markt tot Uitvoeringsontwerp 

 Realiseren van het Uitvoeringsontwerp 

 Gebouwgebonden onderhoud (M) gedurende 15 jaar 
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Exploitatie garage 

Initiële publieke exploitatie is beste keuze: 

 Besteed desgewenst separaat (later) de 

verkoop/exploitatie aan, kansrijk na enkele jaren 

 Nu is verhuur/verkoop P-plaatsen aantrekkelijk 

 Private ontwikkeling is mogelijk, maar realisatie niet 

afdwingbaar, publieke bijdrage, verlies beleidsvrijheid 

 Verkoop na initiële exploitatie altijd nog mogelijk 
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Wensen Planning 

 Contractering (PD-DBM) voor verkiezingen in maart 2014 

 Noodzakelijk besluitvorming UB medio 2013 

 Op voorhand aan het UB starten met selectieprocedure 

 Gevolg hiervan is dat met het UB  

 Selectie bekend 

 Vaststellen criteria en inhoud contract 

 Inschrijffase dan al gestart: afronding kort na UB 

 PD-fase na gunning: einde PD-fase en sluiten DBM-

contract half feb-begin maart 2014 
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Nieuwe Aanbestedingswet (Aw) 

 In werking getreden april 2013 

 Verbod op onnodig clusteren overheidsopdrachten (MKB) 

 Aw noodzaakt tot afwijking van KB “één opdracht” 

 P-garages LM en GM zijn niet “onlosmakelijk verbonden” 

 Separate aanbesteding van P-garage LM en GM 

 Koppeling maaiveldinrichting is risicovol (clustering), 

inrichting maaiveld Lammermarkt separaat aanbesteden 

 Inpassing en herstel bestaande situatie is te motiveren en 

meegenomen 

 

16 Titel van de presentatie 



Gevolgen nieuwe Aw voor planning 

 KB: één aanbestedingsprocedure om 

aanbestedingsvoordeel te behalen 

 Door nieuwe wet (ARW 2013) twee procedures 

 Selectiefase (1e fase) gelijk laten lopen 

 Gunningfase (2e fase) met onderling tijdverschil (7 

weken) starten en doorlopen 

 Hierdoor is resultaat 1e procedure bekend bij sluiten 

inschrijving 2e procedure: winnaar 1e kan eventueel 

een voordeel doorberekenen 
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18 

Selectiefase LM 

Selectiefase GM 

Inschrijvingsfase LM 

Inschrijvingsfase GM 

Start tender:  

juni 2013 

Faseverschil 

Selectie bekend: 

september 2013 

Uitvoeringsbesluit:  

november 2013 

Besluitvormingsproces UB 

- Resultaat selectiefase 

- Criteria inschrijvingsfase 

- Inhoud DBM-contract 

Verificatiefase LM 

Gunning LM + GM  

(1e kwartaal 2013) 

DBM-fase LM 

DBM-fase GM 

 
 
 
Planning aanbestedingsprocedures 

Verificatiefase GM 



Planning aanbestedingsprocedures 

 Twee aanbestedingen met faseverschil: inkoopvoordeel 

realiseren en integrale besluitvorming mogelijk maken 

 Inkoopvoordeel realiseren: 

 Volgordelijk aanbesteden, minimale tussentijd (7 wkn), 

maximale combinatie werkzaamheden LM en GM 

 Prijsniveau op zeer laag punt in de markt 

 Integrale besluitvorming mogelijk maken: 

 Gebundelde besluitvorming realisatie ambitie 1000pp, 

behoud van sturings- en keuzemogelijkheden 

 Flexibiliteit in proces en interactie door parallelle 

ontwerpprocessen LM en GM 
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Contracteringstrategie 

 Vertraging door rechtszaken op basis van voorlopige 

gunning 

 Lammermarkt definitieve gunning voorafgaand aan 

verkiezingen, Garenmarkt voorlopige gunning voorafgaand 

aan de verkiezingen 

 Aantrekkelijke verhouding van prijs versus kwaliteit 

 

 Beide garages: bouwcombinatie Dura Vermeer-Besix 

 

 

 



Vervolg Planning 
 
 Voorjaar 2014 – PD-fase Lammermarkt 

 Zomer/najaar 2014 – Uitwerken definitief ontwerp 

Lammermarkt en start voorbereidende werkzaamheden 

 Eind 2014 – medio 2017: bouw parkeergarage 

Lammermarkt 

 

 Najaar 2014 – PD-fase Garenmarkt 

 Najaar 2014 – Start bestemmingsplanprocedure 

Garenmarkt 

 Medio 2016 – uitwerken definitief ontwerp Garenmarkt en 

start voorbereidende werkzaamheden 

 Begin 2017 – voorjaar 2020 – Bouw parkeergarage 

Garenmarkt 



Lammermarkt 



 
A – Parkeergarage Lammermarkt 

 Ontsluiting parkeergarage 

 Inrichting maaiveld 

 Ontwikkelstrategie 
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Varianten Ontsluiting Parkeergarage 
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Marislaan Schuttersveld 

Lammermarkt Molenwerf 



Schuttersveld 

 
Risico, complexiteit en hinder 
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Lammermarkt 

Kenmerken: 

• Complex 

• Integraal 

• Hoog risicoprofiel 

• Veel bouwhinder 

 

 

 

Kenmerken: 

• Eenvoudig 

• Onafhankelijk 

• Beperkt risicoprofiel 

• Beperkte bouwhinder 

 



Kwaliteit, kwantiteit P-garage 

 Schuttersveld: 600 pp; korte route/tunnel; ontsluiting op -2; 

tweede toerit Langegracht op -1; goede interne routing. 

 

 Lammermarkt: circa 525 pp bij drie lagen; 600+ pp bij vier lagen; 

inpassing toerit zuidzijde; goede interne routing. 
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Relaties inrichting maaiveld 

 Schuttersveld: maximale ruimte Lammermarkt. 

 

 Lammermarkt: inpassing toe- uitrit zuidzijde; geen exploitatie 

tijdens 3-10 kermis; toekomstvast verplaatsen Valkbrug. 
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Bestemmingsplan 
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Matrix afweging varianten 
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  Schuttersveld Lammermarkt 

  

Bereikbaarheid (maatregelen) 
kp. RB-singel 

kp. Dellaertweg 

VRI Molenwerf 

kp. Dellaertweg 

  

Risicoprofiel hoog beperkt 

  

Uitvoerbaarheid 
complex 

veel hinder verkeer 

eenvoudig 

beperkte hinder verkeer 

  

Garage 
Goed 

600 pp 

goed 

525 pp (600+ mogelijk) 

3-10 gesloten 
  

Inrichting Maaiveld 
maximale 

vrijheid 

ontsluiting 

zuidzijde 

  

Bestemmingsplan strijdig conform 

  

Kosten (circa) € 57-62 mln € 41-44 mln 



Maaiveld Lammermarkt 



 
Singelpark 
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Inrichting maaiveld Lammermarkt 
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Oslo Overkluizing Parkway 

Drie hoofdvarianten afgewogen 

 

 

 

 

 

 



 
Inrichting Maaiveld Lammermarkt 

33 Titel van de presentatie 



 
Inrichting Maaiveld Lammermarkt 
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Uitkomst Aanbesteden 

Lammermarkt 



Lammermarkt - uitvraag 

• Minimaal 525 parkeerplaatsen 

• Onbeperkt aantal lagen 

• In- en uitrit aan zuidzijde  

• Entree in zichtlijn Nieuwe 

Beestenmarkt 

• Geen parkeren boven garage 

• Kermis en zwaar verkeer mogelijk 

• Geen wijziging bestemmingsplan 



Resultaat aanbesteding 



Winnend ontwerp 



Situering garage 



Dwarsdoorsnede 



Routering in garage 



Impressies entree en retourhelling 



Impressies wandafwerking en parkeervloer 



Voorbeeld voor thematische invulling 



3 October viering 

45 Titel van de presentatie 



 April 2016 
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Voorkomen bouwschade 



Garenmarkt 



B – Parkeergarage Garenmarkt 

 Varianten en kosten 

 Voorontwerp bestemmingsplan 
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Interne Varianten pg Garenmarkt 

 2 laagse variant:  

 - ca 275 p.p.  

 - € 36 - 40 milj 

 3 laagse variant:  

 - ca 425 p.p.  

 - € 41- 45milj 

 Kostenraming KB: 

 - € 38,9 milj 
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Garenmarkt - uitvraag 

• Minimaal 425 parkeerplaatsen 

• Onbepaald aantal lagen 

• In- en uitrit in Korevaarstraat 

• Entree hoek Raamsteeg-

Korevaarstraat 

• Evenementen en zwaar verkeer 

mogelijk 

• Wijziging bestemmingsplan nodig 

• Bussen via Levendaal-

Oranjeboomstraat  

   

 



Bestemmingsplan 
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Uitkomst Aanbesteden 

Garenmarkt 

 



Winnend ontwerp 



Dwarsdoorsnede 



Situering garage 
 



Impressies entree en retourhelling 



Impressies wandafwerking en parkeervloer 



Routering in garage 



Voorbeeld voor thematische invulling 



Bouwvoorbereiding 
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Einde presentatie 
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