
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
Assen , 7 december 2021  
Ons kenmerk 49/5.13/2021002237 
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie   
Onderwerp: Wielerbaan Assen  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de wieler-
baan in Assen, waaraan u in het voorjaar van 2021 een bijdrage van € 500.000,-- 
uit de Investeringsagenda hebt toegekend. De gemeente Assen heeft aan ons 
kenbaar gemaakt dat het momenteel niet lukt om binnen de gestelde kaders de 
plannen te realiseren. De belangrijkste oorzaak daarvan is gekoppeld aan de  
gestegen bouwkosten.  
 
Na publicatie van de aanbesteding van het Wielercentrum Assen in de zomer zijn 
er een schouw en een dialoogronde geweest met een aantal geselecteerde aan-
nemers. Vervolgens bleek dat op dit moment geen van de aannemers een moge-
lijkheid ziet om het plan te realiseren binnen de financiële kaders. De aannemers 
verwachten een overschrijding van 40% ten opzichte van het beschikbare budget 
van € 2.150.000,--. De hoogte van dit budget is gebaseerd op de geraamde bouw-
kosten die begin 2021 in een marktconsultatie zijn getoetst.  
 
Een onafhankelijk adviesbureau heeft na de zomer de opdracht gekregen een 
ontwerpstudie en kostenraming uit te werken. Deze kostenraming komt uit op 
een overschrijding van 84%, wat leidt tot een totale investering van bijna 
€ 4.000.000,--. Dat de kostenraming van het onafhankelijke adviesbureau nog 
veel hoger uitkomt, heeft te maken met twee zaken.  
- De kostenraming is gebaseerd op een schetsontwerp en kengetallen. Het is 

gebruikelijk om vanuit het oogpunt van risicobeheersing in deze fase te re-
kenen met een ruime marge van 30%. Reden is dat er nog sprake is van veel  
onzekerheden die kunnen optreden. Deze veiligheidsmarge neemt af, naar-
mate het project de verschillende fases richting definitief ontwerp doorloopt. 

- Daarnaast zal de markt met creatieve en goedkopere oplossingen kunnen  
komen, met name voor de overkapping. 



 

 

De stijging van de bouwkosten is een ontwikkeling waar nieuwbouwprojecten in 
heel Nederland mee worden geconfronteerd en die helaas ook de aanbesteding 
van het Wielercentrum onder druk zet. De komende periode zal de gemeente  
Assen zich nader beraden op de vraag welke consequenties de gewijzigde  
kostenraming heeft in relatie tot het door de gemeenteraad vastgestelde budget 
op basis van de inhoudelijke plannen ter realisatie van de voltooiing van het  
Wielercentrum. De gemeente gaat hierover ook in overleg met de betrokken  
partijen: de Stichting Wielercentrum Assen, het Alfa College en Sport Drenthe.  
 
Inmiddels hebben wij de gemeente kenbaar gemaakt dat wij waarde hechten 
aan spoedige vervolgstappen. Hierbij stellen wij dat overkapping van de houten 
kombaan prioriteit verdient. 
 
Zodra de gemeente Assen het vervolgtraject in beeld heeft, gaan wij hierover  
nader in gesprek en zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen dan 
wel met een nieuw voorstel komen. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 


