
õ
+¡¡o>L3t¡r> GEMEENTE I/tIE E RT

Onderwerp

Opdrachtverlening archeologisch onderzoek fase 3 Laarueld

Voorstel

1. In te stemmen met het voornemen tot gunning van de dienst "Weert Laarveld
Archeologische opgravingen fase 3", aan de laagste inschrijver VUhbs Archeologie
te Amsterdam, voor een bedrag van €229.432,- excl. BTW.

2. De concerndirecteur te machtigen tot ondertekening van de opdracht.

Inleiding

Voor de ontwikkeling van fase 3 van het plan Laarveld moet nog archeologisch onderzoek
worden uitgevoerd. Hiervoor is een Europese aanbestedingsprocedure in gang gezet. Op
30 augustus 2019 hebben partijen hun inschrijving gedaan voor deze dienst.

Beoogd effect/doel

Alvorens te staften met grondverstorende werkzaamheden is het verplicht om
archeologisch onderzoek te doen. Met het uitvoeren van onderhavig onderzoek wordt
invulling gegeven aan deze verplichting.

Argumenten

1. De dienst opdragen aan de VUhbs archeologie te Amsterdam .

De inschrijving van VUhbs is de laagste en voldoet aan de inschrijvingsvereisten
Geadviseerd wordt om de dienst te gunnen aan VUhbs.

2. Machtigen concerndirecteur
Voorgesteld wordt om de concerndirecteur te machtigen voor het verlenen van deze
opdracht, aangezien de hoogte van de opdrachtsom de grens overschrijdt tot waar de
concerndirecteur gemachtigd is om opdrachten te verlenen.
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Kanttekeningen en risico's

De aanbiecling van cle laagste inschrijver VlJhbs is getoetst aan de aanbestedingscriteria,
De inschrijving is geldig. De aanbieder heeft binnen 5 werkdagen nog nadere bewijzen
aangeleverd. Deze zijn gecontroleerd op volledigheid en inhoud en zijn akkoord bevonden

F:- -- -:-t^ -------¡^ ^- :..-:l:-ã¡-Ã -^.,^lâ^-fl¡¡Oll(;rlËll¡, PS¡ ÐVrlE¡ç E¡l Jsl ¡srÐ9¡lE lrEvv¡È,çrr

In de grondexploitatie Laarveld is bij de jaarrekening 2018 rekening gehouden met
archcologisch ondcrzocl< in fase 3. Het bedrag van laagste geldige inschrijving past binnen
de grondexploitatie.

Binnen een termijn van 20 kalenderdagen na dagtekening van de afwijzingsbrieven kan
door de inschrijvers bezwaar worden gemaakt tegen het voornemen tot gunning aan
VUhbs. Dit is de zogenaamde Alcatel termijn. Wanneer niet uiterlijk op deze datum een

kort qedino dagvaarding is ingediend, staat het de gemeente vrij om tot definitieve
gunning over te gaan. In het geval tijdig een kort geding aanhangig is gemaakt, kan de
gemccntc nict overgaan tot definitieve gunning van de opdracht voordat in kort geding
vonnis is gewezen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt in de omgang met archeologische en historisch-landschappelijke
waarden een belangrijke rol. Immers de definitie van duurzaamheid is: 'Het voorzien in de

behoeften van de huidige generatie, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige
generaties in gevaar te brengen.'Voor een duurzame omgang met archeologische
vindplaatsen en historisch-landschappelijke structuren betekent dit het in voldoende mate
rekening houden met de toekomstige behoefte aan zowel het verkrijgen van historische
kennis als het ervaren van historische beleving. Daarom mogen bij een duurzame omgang
de huidige benutting en aantasting van waardevolle vindplaatsen en structuren het
toekomstig gebruik niet in de weg staan. Zowel'behoud in situ'als het documenteren bij
dreigende aantasting zijn daarom van groot belang.

Uitvoerlng/evaluatie

De start van de werkzaamheden is eind oktober 20L9. Naar verwachting zijn de
terreinwerkzaamheden eind maart 2020 gereed. Van het onderzoek wordt een rapportage
gemaakt.

Com mu n icatie/ participatie

Kort voor aanvang van de werkzaamheden gaat een persbericht uit. Daarmee wordt zowel
het archeologisch onderzoek als de ontwikkeling van fase 3 van I aarvelrl onder de
aandacht gebracht.

Overleg gevoerd met

Intern

Orte Hermus (afdeling Ruimte en Economie), Wim Truyen (afdeling OCSW)

Extern:
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Bijlagen:

. Proces verbaal van de inschrijvingen

. Gunningsadvies
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