
õ+¡to>L
.?t¡r> GEMEENTE vVEERT

Onderwerp

Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid, begeleiden archeologisch onderzoek.

Voorstel

Akkoord te gaan met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het
begeleiden van archeologisch onderzoek en advisering inzake archeologisch beleid voor de
periode 2017-2020 door Archaeo BV.

Inleiding

Voor de ontwikkeling van het industrieterrein Kampershoek 2.0 moet nog voor circa 10
hectare archeologisch onderzoek plaatsvinden. Dit gaat in 201g plaatsvinden.

Beoogd effect/doel

Het uitvoeren van archeologisch onderzoek is een verplichting voordat grondverstorende
bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden.

Argumenten

Archaeo BV heefttussen 2006 en 2013 al de procesbegeleiding van archeologisch
onderzoek voor Kampershoek 2.0 voor haar rekening genomen. Nu resteert het laatste
deel dat nog onderzocht moet worden. Archaeo BV treedt al geruime tijd op als adviseur
voor het (algehele) archeologisch beleid van de gemeente Weert. In het B&W-besluitvan
29 september 2009 en Raadsbesluit van 22 september 2010 is er voor gekozen om geen
eigen gemeentelijke archeologische dienst te formeren. Archaeo BV voorziet de gemeente
Weert al sinds 2010 van advies op het gebied van archeologie, zoals omschreven in de
Kwaliteitsnorm Archeologie (KNA 4.0).

Tevens treedt dit gemeente op in de directievoering bij door de
gemeente u nderzoek en als extern beoordelaar van archeologische
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onderzoeksrapporten, Programma's van Eisen en Plan van Aanpak bij archeologische
onderzoeken. In 2018 gaat een herijking van het archeologiebeleid plaatsvinden. Archeo
BV beschikt derhalve ook over de gehele expertise, beleidshistorie en gebiedskennis die

hiervoor nodig is.

De totale opdrachtwaarde van alle gelijksoortige opdrachten over een periode van 48
maanden, uitgevoerd dan wel uit te voeren doorArchaeo BV, gaat de
aanbestedingsgrenswaarde voor diensten van € 40.000,- te boven. Hierdoor kan de

opdracht niet enkelvoudig onderhands worden toegekend, en zou volgens de

aanbestedingswet een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure gevolgd moeten
worden. Gezien rle expeftise van Archaeo BV in dit specifieke gebied is het wenseliik voor
het totaal beeld van archeologische onderzoek en procesbegeleiding Archaeo BV hiervoor
in te zetten. Hiervoor is instemming voor het afwijken van het inkoop- en

aanbested ingsbeleid noodzakelijk.

Kanttekeningen en risico's

Gebiedsontwikkelingen waar archeologisch onderzoek moet plaatsvinden zijn niet altijd in
te plannen, evenmin als het exacte aantal uren dat aan advisering inzake het gemeentelijk
archeologisch beleid wordt uitgevoerd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kosten voor de procesbegeleiding van Archaeo BV van het resterende gebied dat
onderzocht gaat worden op Kampershoek 2.0 bedragen € 21.105,- exclusief BTW. Dit
bedrag wordt bekostigd via grootboeknummer Kampershoek 2.0 G290000. Jaarlijkse
kosten voor archeologisch beleid worden naar rato van de uit te voeren uren gefactureerd
en zijn opgenomen in het gemeentelijk beleidsplan. Doorgaans bedraagt het jaarlijks
minder dan € 10.000,-.

Uitvoering/evaluatie

Geen bijzonderheden

Com mu n icatie/ participatie

Overleg gevoerd met

Intern:

Wim Truyen (Beleidsadviseur cultuur afdeling OCSW), Vivian de Leijer (Financieel
medewerker inkoop & aanbesteding)
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