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TROM voorkeurspartij voor Tramremise De Hallen
Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West heeft vandaag TROM gekozen als
voorkeurspartij voor Tramremise De Hallen. Het DB neemt hiermee het advies
over van de onafhankelijke beoordelingscommissie, die zich de afgelopen
maanden heeft gebogen over de twee voorliggende plannen voor de
tramremise.
Martien Kuitenbrouwer, stadsdeelvoorzitter: “Ik ben blij dat er een duidelijk advies ligt
van de beoordelingscommissie waar we nu verder mee kunnen. Binnenkort starten we
de onderhandelingen met TROM om tot een realisatieovereenkomst te komen. Hiermee
komt de herontwikkeling van de tramremise nu echt in zicht.”
Begin juli hebben twee partijen, Lingotto en stichting TROM, een plan ingediend voor de
herontwikkeling van de tramremise. Gedurende de afgelopen zomer zijn de plannen
door een onafhankelijke commissie beoordeeld op vijf criteria: financiën, organisatie,
planning, ontwerp en duurzaamheid. De commissie bestond uit juriste Monika ChaoDuivis, projectontwikkelaar Carel de Reus en gebiedsontwikkelaar Peter Kuenzli.
Op grond van haar bevindingen heeft de beoordelingscommissie het Dagelijks Bestuur
geadviseerd om TROM als voorkeurspartij aan te wijzen. Met name de financiële
aspecten en onderbouwing van TROM en het commitment van hurende en bouwende
partijen was hierbij doorslaggevend. De commissie spreekt haar waardering uit voor het
plan van Lingotto, met name voor het ontwerp met een diversiteit aan buitenruimtes en
routes. Over het geheel genomen scoorde TROM echter beter.
Op basis van het advies van de beoordelingscommissie heeft het DB besloten met
TROM besprekingen te starten. Deze moeten binnen enkele maanden resulteren in een
overeenkomst voor de herontwikkeling.
De beoordelingscommissie zal haar rapport op woensdag 26 oktober toelichten. De
bijeenkomst start om 20.00 uur en vindt plaats in het zalencentrum van het Blue Tower
Hotel aan het Bos en Lommerplein 154. De presentatie is voor iedereen toegankelijk.
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