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Onderwerp

Afwijken aa n bested i ngsbeleid g roei plaatsverbeteri n g

Voorstel

l.In te stemmen met het afwijken van het aanbestedingsbeleid in het kader van
groeiplaatsverbetering bomen.
2.De concern directeur te mandateren de contractdocumenten van de overeenkomst te
ondertekenen.

Inleiding

De groeiplaatsen van monumentale bomen krijgen permanent aandacht en monitoring.
Dat leidt tot werkzaamheden met een gemiddelde interval van 5 jaar. Effect is dat de
vitaliteit van het monumentale bomenbestand de afgelopen jaren aanzienlijk is verbeterd.
Dat blijkt uit onderzoeken naar bladbezetting en VTA inspecties. Inwoners merken het aan
bijvoorbeeld minder wortelopdruk en minder last van bladluizen.

Omwille van de vitaliteit van de bomen wordt voorgesteld het beluchten van de bodem en
bijbehorende vervolgdiensten één-op-één te gunnen aan TFI. Zij hebben een
gepatenteerde methode voor het beluchten rondom bestaande bomen. Met speciale
luchtdrukapparatuur worden extra doorwortelbare lagen in de bodem aangebracht die
onderling met elkaar verbonden worden. Deze lagen worden gevuld met speciaal
geproduceerde organische voedingssupplementen die wortelgroei stimuleren. Ook worden
mychoriza's toegevoegd om het bodemleven te stimuleren en wordt een vulmiddel
aangebracht om de doorwortelbare lagen in stand te houden.
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Beoogd effect/doel

Het verbeteren van ondergrondse groeiomstandigheden monumentale bomen. Het
voorkomen van overlast door ongedierte en wortelopdruk.

Argumenten

1.1 De kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden komen boven de
a a n bested i n g sd re m pe I va n het E u ro pese a a n be sted i n g sreg I e m e n t.
Het te besteden bedrag is hoger dan de Europese aanbestedingsdrempel. Omdat het hier
een uniek product betreft welke effectiever en duurzamer is dan alternatieve
uitvoeringsmethoden mogen we volgens artikel 2.32 onder 1.b sub 3 van de

Aanbestedingswet afwijken van de Europese aanbestedingsregels.

2. L De m a n d ate ri n g sd re m pe I wo rdt ove rsch red e n.
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
ondertekenen.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit het
bomenbeheerplan: structureel € 70.000,00 per jaar (5600100 - 6343100).

Duurzaamheid

Al 30 jaar een zeer effectieve methode, met een langdurig rendement tussen de 5
en de 10 jaar afhankelijk van de hoeveelheid toegepaste producten. Daarmee is

het een zeer duurzaam product.
Er ontstaat een vruchtbare bodem, waarin weer meer bodemleven zal ontstaan.
Kan naast groeiplaatsverbetering ook toegepast worden voor
ongediertebestrijding(luizen), bodemverdichting en wortelopdruk en dus is deze
methode voor meerdere doeleinden geschikt en daarmee uniek.
De afwatering en bewatering wordt verbeterd doordat de bodemstructuur meer
open wordt.
Er worden alleen natuurlijke producten gebruikt waardoor het milieuvriendelijk en

duurzaam is.

Uitvoering/evaluatie

Toepassen van groeiplaatsverbetering bij monumentale bomen in straten waar problemen
zijn met ondergrondse groeiomstandigheden, wortelopdruk en bodemverdichting. Deze

werkzaamheden komen voort uit het bomenbeheerplan dat in 2018 is vastgesteld.

Comm unicatie/ participatie

Over de uitvoering van de werkzaamheden en de werking van de methode zal

voorafgaand aan de uitvoering worden gecommuniceerd met omwonenden.
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Overleg gevoerd met

Intern

Inkoop: Jos Schreijen
Financiën: Loet Koppen
Openbaar Gebied: Frank van Kruijsdijk
Openbaar Gebied : Lieselotte Rossen
Ruimte en economie: Renate Bruinsma
Ruimte en economie: Tjalle Fijlstra

Extern

Niet van toepassing

Bijlagen:

Niet van toepassing

Paglna 3




