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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.00051 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 11 februari 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s)  : VastgoedVastgoed 

Contactpersoon : B. Atema 

Tel.nr. : 06-29038788 

E-mailadres : atema.b@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Stand van zaken juridisch traject BAM. 
 

Kennisnemen van: 
Stand van zaken bij het juridische traject met aannemer BAM na de oplevering van het duurzaam 
gerenoveerde gemeentehuis.  
 

Inleiding: 
Op 11 juni 2019 en 23 juli 2019 bent u middels een RIB (19R.00489 resp. 19R.00593) geïnformeerd over 
de vordering die aannemer BAM bij de Raad voor Arbitrage (hierna: RVA) heeft ingediend. U bent 
geïnformeerd over de achtergrond van deze procedure en over de werkwijze van de RVA. In deze RIB 
schetsen we u zeer kort de stand van zaken in deze procedure. We gaan in de RIB’s over dit onderwerp 
nadrukkelijk niet in op de inhoudelijke argumentatie van beide partijen. Indien de Raad dit wenst kunnen we 
deze informatie hooguit onder geheimhouding met u delen, dit om de juridische positie van de gemeente te 
waarborgen.  
 

Kernboodschap: 

BAM heeft haar Memorie van Eis op 1 juli 2019 bij de RVA ingediend, de gemeente heeft haar Memorie van 
Antwoord binnen de daarvoor geldende termijn ingediend op 15 oktober 2019. Onderdeel van deze 
memorie is een tegenvordering zijdens de gemeente. De termijn voor een reactie hierop van BAM verstrijkt 
16 februari, waarna zowel gemeente als BAM nog een termijn krijgen om beurtelings over en weer te 
reageren. De schriftelijke rondes zijn naar verwachting niet voor de zomer van 2020 afgerond. Hierna zal 
de RVA een zittingsdatum bepalen, maar niet voordat zij zich in dit omvangrijke dossier volledig heeft 
ingelezen. Een indicatie voor een zittingsdatum is derhalve nog niet te geven.  
 

Financiën: 
De gemeente ziet de procedure bij de Raad voor Arbitrage met vertrouwen tegemoet. Op basis van onze 
juridische en contractuele positie verwachten wij niet dat de afwikkeling tot nadelige financiële 
consequenties leidt, los van het risico dat een dergelijke procedure altijd in zich heeft.  
 

Vervolg: 
Wij houden u van het verloop van de procedure op de hoogte en informeren u wanneer zich relevante 
ontwikkelingen voordoen. 
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Bijlagen: 
 

Geen 

 

 

 

 


