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Geachte heren,

Hierbij berichten wij u dat de gemeente Weert de opdracht voor de verwerking van grof
restafval gunt aan Baetsen Containers B.V. In de periode van voorgenomen gunning zijn
geen bezwaren gemaakt tegen de voorgenomen gunning aan uw bedrijf. Ook hebt u tijdig
de aanvullende referentie en de gevraagde aansprakelijkheidsverzekering overlegd.

De overeenkomst heeft, behoudens onvoorziene omstandigheden, een looptijd van 3 jaar
en gaat in op l januari 2019 en loopt derhalve tot en met 31 december 202t, met
mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging door opdrachtgever met tweemaal 1 jaar. Indien
opdrachtgever ervoor kiest om niet te verlengen dan ontvangt opdrachtnemer 6 maanden
voor afloop van het lopende jaar hierover schriftelijk bericht. Indien opdrachtnemer ervoor
kiest om niet te verlengen dan stuurt deze aan opdrachtgever 6 maanden voor afloop van
het lopende jaar hierover schriftelijk bericht.

De voorwaarden uit het beschrijvend document d.d. 3 oktober 2018 vormen in
combinatie met de nota van inlichtingen, de algemene inkoopvoorwaarden van gemeente
Weert (bijlage 1 bij het beschrijvend document), de inschrijving van opdrachtnemer en de
afspraken gemaakt tijdens het verificatiegesprek, tevens de contractbepalingen tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Met de volgende rangorde: afspraken
verificatiegesprek, nota van inlichtingen, beschrijvend document, Inkoopvoorwaarden
gemeente Weert en de inschrijving.
Afspraken verificatiegesprek 26 november 2018:
- Voor 2019 hanteert Baetsen een residu van 73,8o/o dat overblijft uit de nascheiding,

naar de verbranding gaat en waarover afvalstoffenbelasting moet worden betaald.
- Na 1 jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats.
- Op basis van de acceptaties in het achterliggende jaar bekijkt Baetsen na 1 jaar of dit

percentage gewijzigd is. Indien nodig vindt een aparte sorteeranalyse plaats van 150
ton afval specifiek uit Weert.

- Op basis van bovenstaande wordt het percentage residu voor 2020 bepaald. Zo gaat
dat dan elk jaar gedurende de duur van de overeenkomst.

- B¡j een afwijking van meer dan 15olo ten opzichte van de opgave bij de aanbesteding
(1.700 ton) treden partijen in overleg over de gewijzigde omstandigheden.
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Gemeente Weert wenst u veel succes toe bij uw werkzaamheden en ziet uit naar een
plezierige samenwerking.

Met vragen over deze brief kunt u terecht bij onze adviseur Ton Daamen van De

Afvalspiegel, telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (085) 77 31995 of via een e-
mailbericht naar ton@deafualspiegel. nl

Vertrouwend u met het bovenstaande voldoende te hebben geÏnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens de burgemeester,

hoofd afdeling Openba


