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Middelburg, 21 juli 2017

Geachte voorzitter,
Dit voorjaar is door ons college besloten tot de verbouwing van de Librije (gebouw G). Dit gebouw is
verouderd, voldoet niet aan de Arbo-eisen en dient gemoderniseerd te worden. Tevens vraagt de verande
ring in ons werken (meer samen met externe partners t.b.v. maatschappelijk resultaat voor Zeeland) een
aanpassing in de huisvesting.
¬

Voor de verbouwing van G is een bestek opgesteld met raming. Het ontwerp is reeds versoberd om de
kosten te drukken. De raming is extern opgesteld en er heeft een second opinion plaatsgevonden.
Uw Staten hebben voor o.a . deze verbouwing een investeringskrediet beschikbaar gesteld .
De aanbesteding van deze verbouwing is gestart en op 18 juli j.l. hebben wij de inschrijvingen ontvangen.
De inschrijvingen op de aanbesteding zijn aanzienlijk hoger dan het hiervoor geraamde bedrag. Ons
college heeft om die reden besloten de opdracht niet te gunnen, hiermee wordt de aanbestedingsprocedure
afgerond en beëindigd.
Na de zomer zal ons college de verbouwing qua inhoud en (aanbesteding)proces evenals het totale huis¬
vestingsplan heroverwegen. Mocht uit dit voorstel blijken dat het gevolgen heeft voor de huisvesting van
de fracties en de Statengriffie, dan zullen wij uiteraard daarover vooraf met uw Staten via het Presidium
overleggen .

Wij betreuren zeer dat dit uitstel betekent van de noodzakelijke verbouwing, echter, wij hebben gemeend
dat een zorgvuldige afweging na de zomer op inhoud, proces en kosten uiteindelijk zwaarder weegt.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde

staten,

Drs. AM.M. Polman, voorzitter

\ W. simit, secretaris
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