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Onderwerp
Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid

Voorstel
Akkoord te gaan met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het
realiseren van het civiel technisch kunstwerk door de firma CM3 Custom Made.

Inleiding
Momenteel is de gemeente Weert bezig met de aanleg van de infrastructuur en het
bouwrijp maken van het industrieterrein Kampershoek Noord 2.0. Om het water binnen
het gebied goed af te laten voeren wordt een compleet waterbeheerssysteem aangelegd.
Onder de hoogspanningskabels wordt een beeldbepalende waterpartij gerealiseerd. Naast
dat deze partij een bergend vermogen heeft van 2t28,5 m3 water, krijgt de waterpartij
een stedelijk karakter door het toepassen van een civieltechnisch kunstwerk met een
lichteffect. Dit kunstwerk wordt geëngineerd en gerealiseerd door CM3 Custom Made B.V.
Definitie civieltechnisch kunstwerk: waterpartij met een capaciteit van 2128,5 m3 water.
Deze partij wordt aan één zijde voorzien van een kunstwerk doormiddel van het toepassen
van een kunststof constructie met een lichteffect.

Beoogd effect/doel
Door het toepassen van het civieltechnisch kunstwerk met het lichteffect wordt getracht
om het stedelijk karakter te bereiken van de waterpartij. Hierbij wordt ontwerptechnisch
afgeweken van het Beeld Kwaliteitsplan 2011. Vanaf l januari 2Ot7 is Kampershoek Noord
2.0 in de welstandsnota als welstandsvrij gebied benoemd. Als gevolg daarvan heeft het
Beeld Kwaliteitsplan geen betekenis meer. Het ontwerp van de centrale wateras wordt nu
getoetst op basis van de kwaliteitsomschrijving voor de inrichting van het openbaar gebied
zoals opgenomen in het inrichtingsplan behorend bij het exploitatieplan.
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Argumenten
Om het gewenste lichteffect te bewerkstelligen zoals voorzien in het ontwerp van het
civieltechnisch kunstwerk langs de stedelijke waterpartlj en vanuit onderhoud en beheers
optiek is gekozen voor kunststof materialen. Voor de verwerking van kunststof in de
gekozen vorm dient kunststof te worden gegoten in een stalen mal. Dit is een zeer
specialistisch procedé waarbij CM3 Custom Made, voor zover bij ons bekend, de enige
partij in Nederland is, die over deze aantoonbare ervaring beschikt. CM3 Custom Made
heeft het procedé onder andere succesvol toegepast bij de inrichtingselementen voor het
Maasstad ziekenhuis in Rotterdam.
CM3 Custom Made heeft de gemeente Weert ondersteund vanaf de beginfase

tot en met

het door-ontwerpen van het civieltechnisch kunstwerk. Het is derhalve verstandig dat CM3
Custom Made ook het ontwerp van dit kunstwerk ontwikkelt tot een uitvoerbaar product,
zodat ontwerpuitgangspunten in de realisatie zonder concessies gehandhaafd blijven.
Voordat de gehele waterpartij wordt voorzien van het kunstwerk wordt een proefopstelling
gemaakt. Mocht blijken dat het product niet voldoet aan het in de ontwerpfase geschetste
beeld, dan heeft de gemeente Weert het recht om af te zien van het aangeboden
civieltechnisch kunstwerk met lichteffect. Indien het wel voldoet wordt de gedane
investering van de proefopstelling in mindering gebracht op de uiteindelijke opdracht.

€ 150.000,- te
boven. Hierdoor kan de opdracht niet enkelvoudig onderhands worden toegekend en zou
volgens de aanbestedingswet een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure
gevolgd moeten worden. Gezien het specialisme en dat CM3 Custom Made vanaf de
ontwerpfase betrokken is bij het kunstwerk, is het wenselijk om CM3 Custom Made
hiervoor in te zetten. Hiervoor is instemming voor het afwijken van het inkoop- en
aanbested ingsbeleid noodzakel ijk.
De totale opdrachtwaarde gaat de aanbestedingswaarde voor werken van

Kanttekeningen en risico's
Door CM3 Custom Made is een bepaald verwachtingspatroon en een geschetst beeld van
het civieltechnisch kunstwerk gepresenteerd. Dit beeld zal door de gemeente Weert
tijdens de proefopstelling worden beoordeeld. Na een positieve beoordeling, beeld voldoet
aan het verwachtingspatroon, wordt de gehele waterpartij als zodanig gerealiseerd.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De kosten voor het realiseren van het civieltechnisch kunstwerk inclusief verlichtingseffect
bedragen € 304.908,-. De kosten voor het totale ontwerp zijn opgenomen in de

grondexploitatie (Grex).

Uitvoering/evaluatie
1 November 2018 wordt de proefopstelling geplaatst, Na een positieve beoordeling van
het verwachtingspatroon c.q. geschetst beeld zal worden overgegaan tot realisatie van het

volledige kunstwerk. Dezezal worden uitgevoerd in het laatste kwartaal 2078/ eerste
kwartaal 2019.

Communicatie/ partici patie
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Overleg gevoerd met
Intern:
Susanne Koken - Eurlings (Projectleider Kampershoek Noord 2.0, Gemeente Weert)
Orte Herm us ( Pla neconom isch adviseu r g rond bed rijf)
Jos Schreijen (Inkoopadviseur)
Extern

Kevin Hendriks (Kragten BV)
Ruud van Eggelen (CM3 Custom Made)

Bijlagen:
Offerte "kademuur Kampershoek" d.d. 26 maart 2018
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