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Onderwerp

Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid, uitvoeren archeologisch onderzoek

Voorstel

r. Akkoord te gaan met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor
het uitvoeren een van archeologisch ondezoek;

2. Opdracht te verlenen aan VUhbs Archeologie ten behoeve van het uitvoeren van
een archeologisch onderzoek.

Inleiding

Voor de ontwikkeling van het industrieterrein Kampershoek 2.0 moet nog een resterend
gebied van circa 12 hectare archeologisch onderzocht worden, Voor deze dienst wordt een
Europese aanbestedingsprocedure opgestart. Echter om van der Valk bouwrijp te kunnen
maken dient ongeveer 2,7 hectare vooruitlopend onderzocht te worden.

Beoogd effect/doel

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

Argumenten

1. Om de civieltechnische werkzaamheden in het gebied niet te veftragen en de
voortgang van de ontwikkeling van het gebied optimaal te houden, dient circa 2,7
hectare vooruitlopend op de Europese aanbesteding onderzocht te worden. De
opdrachtwaarde voor dit onderzoek bedragen € 152.557,- exclusief BTW en 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.
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z. VUhbs Archeologie heeft al sinds de jaren negentig het merendeel van het
grootschallge archeologisch ondezoek Kampershoek 2.0, Laarveld, Molenakker en
andere grote projecten uitgevoerd. Tussen 2006 en 2013 zijn alle benodigde
onder¿oeken Kampershoek 2.0 door VUhbs Archeologie uitgevoerd, Gelet op vele
onderzoeken door de jaren heen beschikt VUhbs Archeologie over de gehele
expertise, historie en gebiedskennis die hiervoor nodig is. Gezien de expeftise van
VUhbs Archeologie in dit specifieke gebied is het meer dan wenselijk VUhbs
Archeologie hiervoor in te zetten.

Kanttekeningen en risico's

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kosten voor bovengenoemd archeologisch ondeaoek op Kampershoek 2.0 bedragen €
t52.557,- exclusief BTW. Dit bedrag wordt bekostigd via grootboeknummer Kampershoek
2.0 G29000. Er is instemming voor het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid
noodzakelijk, Voor de resterende 9,3 hectare wordt een Europese aanbestedingsprocedure
opgestaft, aangezien hierbij de drempelwaarde van € 221,000,- wordt overschreden,

Uitvoering/evaluatie

De werkzaamheden starten vanaf 16 april aanstaande en moeten vóór september 2018
gereed zijn.

Commu nicatie/ pa rticipatie

Overleg gevoerd met

Intern:

Wim Truyen (Beleidsadviseur cultuur afdeling OCSW), Vivan de Leijer (Financieel
medewerker inkoop & aanbesteding), Susanne Eurlings (Senior projectleider
bedrijventerreinen en coördinator Team Projecten & Processen)

Extern:

Fokko Kortlang (adviseur archeologie gemeente Weert, ArchAeO BV).

Bijlagen:

r offerte archeologisch onderzoek Weert-Kampershoek Noord fase 6.1
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