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Onderwerp

Aanbesteding plaatsing zonnepanelen gemeentelijke gebouwen,

Voorstel
1. Van de aanbestedingsprocedure betreffende zonnepanelen op gemeentelijke

gebouwen (werk) kennis te nemen;
2. Met de gunning van het werk aan de laagste inschrijver (VoltaSolarV.O.F.) in te

stemmen;
3. De concerndirecteur te machtigen om de opdracht te verstrekken.

Inleiding
De gemeente Weert heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Op basis van
het beleidskader Duurzame Ontwikkeling streeft Weert naar energieneutraliteit in 2050.
Om dit te realiseren is inzet nodig op het gebied van energiebesparing en duurzame
opwekking. De gemeente wil daarbij zelf het goede voorbeeld geven. Het verduurzamen
van gemeentelijk vastgoed is in dit kader een belangrijke stap.

Medio 2017 heeft de gemeenteraad een krediet van € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor
het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. De basis hiervoor is gelegd door een
onderzoek van adviesbureau Greencrowd waarmee de technische mogelijkheden en de
financiële haalbaarheid van maatregelen in beeld zijn gebracht. Uit het onderzoek blijkt
dat het treffen van maatregelen niet alleen vanuit het oogpunt van duurzaamheid
wenselijk is, maar ook financieel interessant vanwege de daling van de jaarlijkse
energielasten in combinatie met de beschikbare subsidies. De maatregelen die getroffen
worden binnen het krediet dat door de raad beschikbaar is gesteld, verdienen zichzelf dus
teru g.

Voor de belangrijkste maatregel, het plaatsen van zonnepanelen op een deel van het
vastgoed (10 gebouwen waaronder het gemeentehuis), is een aanbestedingstraject
gestart. Het voorliggende advies heeft betrekking op de opdrachtverstrekking.
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Beoogd effect/doel
Met het besluit worden meerdere doelen gerealiseerd:

1. Met de plaatsing van zonnepanelen wordt een bijdrage geleverd aan het streven
van de gemeente Weert naar energieneutraliteit;

2. Door het plaatsen van de zonnepanelen geeft de gemeente het goede voorbeeld
aan inwoners en bedrijven.

Argumenten
1.1 De aanbestedingsprocedure heeft conform de daarvoor geldende afspraken
plaatsgevonden.

Het plaatsen van de zonnepanelen is aangemerkt als een 'werk'. Rekening houdend
met de regels voor inkoop en aanbesteding is gekozen voor een meervoudige
onderhandse aanbesteding, waarvoor 6 partijen (waaronder 1 lokale) zijn uitgenodigd
Op 2 maart 2018 zijn door drie partijen inschrijvingen ingediend.

2.1 VoltaSolarV.O.f. heeft de beste aanbieding gedaan.
De ingediende inschrijven zijn beoordeeld. VoltaSolarV.O.F. heeft, op basis van de

EMVI gunning, de beste aanbieding gedaan (bedrag inschrijfbiljetten totaal
€ 466.841). De aanbieding is inhoudelijk, inclusief de open begroting, gecontroleerd
en voldoet aan de gestelde eisen in de werkomschrijving (offerte-uitvraag).
Voorgesteld wordt daarom ovcr tc gaan tot opdrachtverstrekking aan VoltaSolar
V.O.F. Aangezien het inschrijfbedrag de drempelvan € 209.000 overschrijdt, dient
besluitvorming door het college plaats te vinden.

3.1 Het verstrekken van opdrachten met deze omvang is gemandateerd aan de

concerndirecteur.
De concerndirecteur, dhr. R. Bladder, heeft op basis van gemaakte afspraken het
mandaat om (na toestemming van het college) de definitieve opdracht te verstrekken

Kanttekeningen en risico's
2.7 Constructie berekeningen moet nog worden uitgevoerd/engineering moet nog
plaatsvinden.
Voor de nieuwere gebouwen is de dakconstructie qua draagkracht geen probleem. Een

aantal oudere gebouwen is constructief onderzocht en goed bevonden. Het enige gebouw

waar voor nog geen uitsluitsel is tijdens de behandeling van dit besluit, is de sporthal
Boshoven, hiervoor is thans een constructeur ingehuurd.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Door de gemeenteraad is medio 2017 een krediet van € 1 miljoen beschikbaar gesteld,
bestemd voor het treffen van rendabele energiemaatregelen die zichzelf terugverdienen
Het plaatsen van de zonnepanelen past hier in. Na het plaatsen van de zonnepanelen,
biedt het krediet nog ruimte voor extra maatregelen, waarvoor separate adviezen zullen
worden voorbereid.
Het advies heeft geen personele en juridische gevolgen.

Uitvoering/evaluatie

Com mun icat¡e/ pa rt¡cipatie
Met het plaatsen van zonnepanelen geeft de gemeente Weert het goede voorbeeld aan

inwoners en bedrijven in Weert. Het plaatsen van de zonnepanelen kan worden benut om
aandacht te vragen voor de energietransitie, zowel intern als extern'
Intern gebruiken we Octo om medewerkers op de hoogte te stellen van de plaatsing van
de zonnepanelen en de reden daarvoor. We benutten het moment om medewerkers te
informeren over de manier waarop ze zelf een steentje kunnen bijdragen aan het
realiseren van een energieneutrale gemeente.
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Het moment van de daadwerkelijke plaatsing van de panelen gebruiken we om inwoners
en bedrijven te informeren. We onderzoeken bovendien de mogelijkheid om in de hal van
het gemeentehuis een digitaal paneel te plaatsen met informatie over de opwekking.

Overleg gevoerd met

Intern:
Anouk Cramers (R&E)
Luc Hotterbeekx (R&E)
Dirk Kuster, team communicatie (D&I)
Edward Salman, adviseur financiën
Ank van Lieshout (HRM)

Extern:
Greencrowd/Greenspread

Bijlagen:
Gu nningsadvies Greencrowd
Voorlopige gunning (getekend)
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