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Aanbesteding onderhoud bomen

Voorstel

t. Kennis te nemen van het proces verbaal van aanbesteding van de
raamovereenkomst voor het onderhoud van bomen.

2. In te stemmen met het gunningsadvies en het vervolgtraject in het
gunningsproces van de aanbesteding van een raamovereenkomst, voor het
onderhoud van bomen.

3. De concern directeur te mandateren de contractdocumenten van de
raa movereen komst te ondeft ekenen.

4. De financiële gevolgen voor 2018 te verwerken in de eerste bestuursrappoftage
2018. De financiële gevolgen voor 2019 en de volgende jaren betrekken bij de
begroting 2019.

Inleiding

In 2OI4 is een raamovereenkomst gesloten met BTL Realisatie, vestiging Roermond voor
het onderhoud van bomen. In deze overeenkomst was de mogelijkheid opgenomen om de
raamovereenkomst 2x met 1 jaar te verlengen. In 2077 heeft BTL Realisatie ingestemd
met verlenging van de raamovereenkomst. BTL Realisatie heeft in 2Ol7 tevens te kennen
gegeven geen gebruik te maken van een verlenging van de raamovereenkomst in 2018.
Reden was dat de prijzen op de markt hoger waren dan in de huidige raamovereenkomst.
Daarom is in 2077 een nieuwe aanbesteding gestart.

Beoogd effect/doel

Een raamovereenkomst voor een periode van 2 jaar sluiten met een opdrachtnemer voor
het onderhoud van bomen.
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Argumenten

7,7 Proces verbaal van aanbesteding.
De aanbestedirrg is corrlu¡rrr het genreentelijk inkoop - en aanbestedingsbeleid, de

contractbepalingen en het Aanbesteding reglement 2016 (ARW) gehouden waarbij de

laagste prijs is geselecteerd en in het gunningsadvies opgenomen. Van de inschrijvingen is

een proces verbaal opgesteld. Het proces verbaal wordt u ter kennisname aangeboden en

is als bijlage bijgevoegd.

2.1 Gunningsadvies en vervalgen van het gunningstraject volgens het
aanbestedingsbeleid.
Het toetsingsproces is gezien de te hanteren procedures uiterst nauwkeurig verlopen. Op

basis van het toetsingsproces wordt u voorgesteld om het gunningstraject te vervolgen
met inschrijver nr. 2, de firma BTL Realisatie.

3. 1 De mandateringsdrempel wordt overschreden.
De opgestelde kostenraming voor het werk overschrijdt het bedrag van € 221.000,00. Dit
is de Europese aanbestedingsdrempel voor het leveren van diensten. Daarom moet de

concern directeur door uw college worden gemachtigd om de contractdocumenten te
ondeftekenen.

Kanttckcningcn en risico's

1.7 Planmat¡g boombeheer kan niet meer structureel uitgevoerci worcien'
Tijdens de aanbesteding is duidelijk geworden dat de pr¡jzen voor het onderhouden van
bomen aanmerkelijk hoger zijn geworden. Het betreft gemiddeld een percentage van meer
dan54o/o vergeleken met 2014. Naast de prijsverhoging, is het aantal bomen die moeten
voldoen aan de zorgplicht gestegen. De kostenverhoging en het aantal meer te
onderhouden bomen leiden tot een tekortvan het onderhoudsbudget. Hierdoor kan het
planmatig onderhoud van bomen niet meer structureel uitgevoerd worden. Na bijstelling
van het budget kan het planmatig onderhoud voortgezet worden.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen

Nieuwe aanbesteding
Omdat het contract niet verlengd werd door BTL Realisatie heeft er een nieuwe
aanbesteding moeten plaatsvinden. Tijdens de Europese aanbesteding in 2OI7 voor het
onderhoud van bomen zijn de prijzen gemiddeld met 54olo zijn gestegen.

Veiligheidsinspectie
ln2077 heeft er een boomveiligheidsinspectie plaatsgevonden. Uit deze inspectie zijn te
nemen maatregelen naar voren gekomen om het bomenbestand veilig te houden.
Om de werkzaamheden uit te voeren, die voortkomen uit de veiligheidsinspecties van
2At7, is er in 2018 een bedrag van € 449.597,6-" nodig.

Areaalu itbreid ing
Het bestaande areaal is de afgelopen jaren in beeld gebracht. In 2009 waren er maar
2366t bomen in het beheersysteem opgenomen. De afgelopen jaren hebben wij steeds
meer bomen waarover zorgplicht uitgevoerd moet worden in beeld gebracht. Dit is mede
ook het gevolg geweest van het outsourcen van de eigen buitendienst, en daardoor moest
hct onderhoud van de bomen in het buitengebied door een opdrachtnemer uitgevoerd
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worden. Dit heeft ertoe geleid dat tot nu toe 42508 bomen in het beheersysteem zijn
opgenomen. Deze areaaluitbreiding (B0o/o meer ten opzichte van 2009) is niet eerder
opgevoerd.

Echter, omdat nu alle bomen zijn opgenomen in het beheersysteem is het zaak om het
budget aan te passen aan het aantal bomen en de prijsstijging.

Budget 2018
De kosten voor het onderhoud van de bomen in 2018 worden geraamd op€449.597,63.
In de begroting is een bedrag opgenomen van € 412.5tL,07. Daarvan is door het
amendement IA 13 in 2016 € 60.000,00 geoormerkt voor het begaanbaar maken van
trottoirs door middel van het kappen van wortels. Daarnaast is in de begroting een bedrag
opgenomen van € 78.000,00 voor het uitvoeren van werkzaamheden die voort komen uit
het bomenbeheer. Vooral het verbeteren van de ondergrondse groeiomstandigheden is
daarbij de komende jaren een aandachtspunt. Dit draagt bij aan het tegengaan van
wortelopdruk op verhardingen. Resteet een bedrag van € 274.511,07 voor het onderhoud
van de bomen)

Dat betekent dat het beschikbare budget niet toereikend is om de werkzaamheden uit te
kunnen voeren in kader van de zorgplicht. Hieruit kunnen aansprakelijkheidsstellingen
ontstaan omdat vanuit de zorgplicht van de eigenaar verwacht mag worden om binnen
een redelijke termijn de gebreken te verhelpen.

De onderhoudswerkzaamheden voor 2018 ad € 449.597,63 kunnen wel worden uitgevoerd
met extra middelen. Voor 2018 betekent dit een extra bedrag van
€ 175.086,56 (C 449.597,63 - € 274.571,07). Om het afgesproken onderhoudsniveau in
planmatig boombeheerte handhaven, is voor 2019,2020 en 2021 structureel een bedrag
van € 120.000,00 per jaar nodig.

Het bedrag van het extra budget voor de komende jaren (2019,2020 en 2O2l) is lager
dan het bedrag voor 2018. Dit heeft te maken met een ander opzet van de planning van
het onderhoud van de bomen. Daar waar de afgelopen tijd in het eerste jaar van een
cyclus van 3 jaren,600/o van de bomen gesnoeid werden, zal vanaf 2019 maar een derde
van het aantal bomen per jaar gesnoeid worden.

Het eenmalige bedrag van € 175.086,56 voor 2018 wordt in de eerste financiële
rapportage 2018 verwerkt. Het bedrag van € 120.000,00 voor 2019 en volgende jaren
wordt meegenomen bij de begroting 2019.

Straatbomen 5600100 - 6343100

Personele gevolgen
Niet van toepassing

Juridische gevolgen
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

. 22-OL-2018: inschrijvingen door de ondernemers

. 20-03-2018: Besluitvorming college B&W.

. Definitieve opdrachtverstrekking na B&W besluit
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Tijdens de uitvoering zal er directie en toezicht worden gehouden op het contract. In het
tweede jaar zal bepaald worden of een verlenging van 2 jaar wordt aangeboden aan de
firma BTL Realisatie, vestiging Roermond.

Het bomenbeleidsplan wordt in 20tB/2019 herijkt

Commu nlcatle/ partlclpatie

Niet van toepassing

Overleg gevoerd met

Intern:
Openbaar Gebied:
Harry Zwinselman
Cor Wolters
Noël Gofers

Inkoop:
Vivian de Leijer

Financiën:
Loet Koppen

Extern:
Adviesbureau Alles over Groenbeheer

Bijlagen

Procesverbaa I va n aanbesteding
Gunningsadvies
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Eersel, 23 januari 2018

Betreft Gunningsadvies RAW raambestek onderhoud bomen, gemeente weert met
besteksnummer 18-01

Geachte heer op 't Roodt,

Hierbij ontvangt u het proces-verbaal van aanbesteding en het gunningsadvies van het RAW
raambestek onderhoud bomen, gemeente Weert met besteksnummer 18-01

Mocht u hierover nog vragen hebben dan ben ik graag bereid dit toe te líchten.

Met vriendelijke groet,

C.H.M. van Deuzen

Bijlagen:
1. Gunningsadvies;
2. Proces-verbaal van aanbesteding
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De gemeente Weert heeft op maandag 22 januari 2018 een openbare Europese
aanbesteding volgens de ARW 2016 gehouden voor het RAW raambestek Onderhoud
bomen 2018 - 2019, gemeente Weert met besteksnummer 18-018.

Op het bestek is onder andere ingeschreven door Herman Vaessen B.V. te Maasbree
Het bedrijf heeft ingeschreven voor een fictieve aannemingssom van €.432.616,79
exclusief de omzetbelasting.

Het werk wordt gegund op basis van laagste prijs.

Alles over Groenbeheer heeft de inschrijving van de Herman Vaessen B.V. te Maasbree
beoordeeld op onrechtmatigheden.

Uit de controle bleek dat er tegenstrijdig met artikel 01.01.06; lid 06 uit deel 3 van het
bestek een eenmalige korting met is opgenomen. Tevens zijn er bijdeze beetekspost
korting voonraarden opgenomen.
Volgens ARW 2016, artikel 2.22.2 mogen er geen voonraarden aan de inschrijving
gesteld worden.

Bovenstaande onrechtmatigheden maakt de inschrijving van Herman Vaessen B.V. te
Maasbree ongeldig.

Nummer 2 in de rangorde van inschrijving beoordeeld op laagste prijs is BTL Realisatie
B.V. te Roermond. Het bedrijf heeft ingeschreven voor een fictieve aannemingssom van
€ 446.232,00 exclusief de omzetbelasting.

Alles over Groenbeheer heeft de inschrijving van de BTL Realisatie B.V. te Roermond
beoordeeld op onrechtmatigheden.

Er is voldaan aan de inschrijvingsvereisten en uit de staat van verrekenprijzen blijken
geen añadjkingen, er is dus geen sprake van onrechtmatigheden.

GI¡NNINGSAnVIES

Alles over Groenbeheer adviseert het werk te gunnen aan BTL Realisatie B.V. te
Roermond, fictieve aan neemsom €. 446.232, 00 exclusief de omzetbelasting.

Opgemaakt te Eersel, 23 januari 2018.

C.H.M. van Deuzen

Alles over Groenbeheer



Op maandag 22 januari 2018 om 13.00 uur is door dhr. W op 't Roodt en C. van Deuzen in de
aanwezigheid van H. Zwinselman van de gemeente Weert overgegaan tot het openen van de
inschrijvingen voor de aanneming van:

RAW raambestek Onderhoud bomen, in de gemeente Weert.
Besteksnummer: 18-01.

Bijde gehouden openbare Europese aanbesteding zijn 6 inschrijvingen ingekomen, waarvan
onderstaande staat is opgemaakt.

INSCHRIJVERS INSCHRIJVINGSSOM BIJZONDERHEDEN

BTL Realisatie B.V.

Roermond
€446.232,00

Dondergroen B.V

Roermond
€ 618.800,00

Dolmans Landscaping Limburg B.V

Bunde
€590.992,64

Herman Vaessen B.V

Maasbree
€ 432.616,79

Ongeldig door opnemen

korting en voorwaarden.

Van Esch Groenvoozieningen B.V.

Berkel Enschot
€ 598.235,71

Jos Kanters Groenvoozieningen B.V.

Erp
€ 530.659,99

H. M. van Deuzen

7êpgemaakt te Weert. 2?ianuari

Proces-verbaal van aanbested ing


