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Voorstel

Afdelingshoofd Openbaar Gebied te mandateren voor ondertekening gunning aanbesteding
Grof Huishoudelijk Atual.

Inleiding

In junijl heeft Baetsen Containers BV de ven¡rerker van het Grof Huishoudelijk Afval
(GHA) van de milieustraat van de gemeente Weert het verwerkingscontract opgezegd per
1 januari 2019. Dit vanwege veranderende marktomstandigheden. Daarop is voor deze
stroom een nieuwe europese aanbesteding gestart. Waarop 2 inschrijvingen volgden die
wederom Baetsen als winnaar opleverde. wel tegen een hogere verwerkingsprijs.

Beoogd effect/doel

Het verkrijgen van een nieuw contract per 1-1-2019 voor de verwerking van Grof
Huishoudelijk Afval van de milieustraat Weert.

Argumenten

Door het opzeggen van het contract door de verwerker werd een nieuwe aanbesteding
noodzakelijk. Uit de 2 inschrijvingen kwam de oude verwerker wederom als winnaar naar
voren. Nu tegen hoger tarief. De afvalbegroting over 2019 zal te maken krijgen met een
hoger bedrag ad € 145.000,- op jaarbasis. De aflopende contractomvang is ongeveer €
190.000,-. De prijsstijging bedraagt dus ca. 75olo.

De omvang van het nieuwe contract is € 337.000,- ex btw en valt daarmee ruim boven de
grens van het mandaatbesluit die ondertekening door budgethouder toestaat. Uw college
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kan wel middels dit besluit de budgethouder, het afdelingshoofd Openbaar Gebied,
machtigen om de gunningsbrieven te ondertekenen.

Kanttekeningen en risico's

De forse prijsstijgingen van het grof huishoudelijk afval is een landelijke tendens. Diverse
factoren leiden tot die prijsdruk. Zoals de aangetrokken economie, het grotere
afvalaanbod, de toename van recycling en daarmee samenhangend toename van te
verwerken reststromen, de afvalimport. Ook de privatiseringen in voorbije jaren hebben
geleid tot een afnemende controle van gemeenten op verwerkingsprijzen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het contract gaat in op 1 januari a.s. en heeft:
. Firma Baetsen Containers BV te Veldhoven als uitvoerder
. Een volume van ca 1700 ton
. Prijs van € 175,- per ton ex btw
. Totaal verwerkingsomvang (indicatief) €297.0OO,- ex btw
. Daar komt bij verbrandingsbelasting over het te verbranden deel (74o/o). D.w.z.

1700 t x74o/o x€ 32,t2ß = € 40.400,- ex btw
¡ Totale contract omvang €297.OOO,- + € 40.000,- = € 337.000,- per jaar
r Duur 3 jaar initiëel met verlengingsmogelijkheid van 2x 1 jaar
. Ten opzichte van de aflopende contractomvang van ca. € 190.000,- bedraagt de

prijsstijging rond de 75o/oi gevolg van marktontwikkelingen en stijging belasting.
¡ Het contract zal worden elk jaar worden geevalueerd en aangepast binnen vooraf

vastgelegde grenzen.

De nieuwe prijs is €54,- perton hogerdan de oude prijs. Bovendien is de
verbrandingsbelasting verhoogd. In totaliteit gaat het om een stijging van de
verwerkingskosten van ongeveer € 145.000,-. Dit zal binnen de afvalbegroting verwerkt
worden.

Met de firma Baetsen is overeengekomen om tussentijds te evalueren en dan te bezien,
binnen vastgelegde grenzen, of er aanleiding is tot tussentijdse aanpassingen (zie
uitgaande brief).

Duurzaamheid

De verwerking van het GHA vindt plaats via de minimumstandaard zoals benoemd in

LAP3, dat wil zeggen verbranden na zo goed mogelijk te zijn gescheiden; op de
milieustraat wordt het GHA via stringent toezicht al heel intensief gescheiden zodat het
afval dat uiteindelijk verwerkt moet worden geen omvangrijke uit te softeren materialen
meer bevat. Dat verklaart het hoge aandeel te verbranden materiaal (74o/o).

Uitvoering/evaluatie

De uitvoering van de aanbesteding is verricht door buro De Afvalspiegel

Met de firma Baetsen i5 overeengekomen om tussentijds te evalueren en dan te bezien,
binnen vastgelegde grenzen, of er aanleiding is tot tussentijdse aanpassingen (zie
uitgaande brief).

Commu n icatie/ participatie

Aanbestedingsprocedu re via Tenderned
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Overleg gevoerd met

Intern:

Koen van Loon - afdeling Openbaar Gebied

Extern:

Aan bestedingsbu ro De Afvalspiegel

Bijlagen:

Uitgaande gunningsbrief Baetsen Containers BV te Veldhoven
Uitgaande afwijzingsbrief Renewi te Eindhoven
Gunningsadvies De Afualspiegel
Bestek 18cc119 Weert Grof Huishoudelijk Afval
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