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Afwijken van het aanbestedingsbeleid voor onderhoud vaste planten

Voorstel

In te stemmen met afwijken van aanbestedingsbeleid voor het onderhoud van vaste
plantenconcept Green to Colour van Griffioen.

Inleiding

In 2074 zijn de bloemperken op de Kasteelsingel, Emmasingel en Wilhelminasingel
omgevormd van eenjarige beplanting naar het vaste plantenconcept Green to Colour
(G2C) van Griffioen. Het G2C concept is een concept waarbij het intellectueel eigendom
van Griffioen is, en alleen door Griffioen geleverd wordt. Daardoor zijn er ook voorwaarden
gesteld aan de uitvoering van de werkzaamheden. Om aan deze voorwaarden te voldoen
werkt Griffioen met gecertificeerde aannemers. In Limburg zijn maar 2 aannemers door
Griffioen gecertificeerd, dit zijn BTL en Jonkers hoveniers. In de begroting van 2019 zijn
extra middelen beschikbaar om op meer plekken in het centrumgebied het G2C concept
toe te passen.

Onderhoud Griffioen concept
Nadat het concept is aangelegd is onderhoud nodig. Een Griffioen gecertificeerde
aannemer staat garant voor het slagen van het vaste planten concept.

Onderhoudsovereenkomsten
Bij de aanleg van de vaste planten op de singels en het centrumgebied zijn
aanlegcontracten afgesloten met een nazorgperiode van 3 jaar. Op dit moment eindigt een
aantal van deze aanlegcontracten met 3 jaar nazorg. Een nieuwe raamovereenkomst voor
het reguliere onderhoud wordt voor een periode van 5 jaar aangeboden.
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Beoogd effect/doel

Goed onderhouden G2C borders met maximale bloemenpracht. Goed onderhouden
borders leveren veel biodiversiteit op en de bloemen zijn goede dracht en
overwinteringsplanten voor bijen, hommels en vlinders.

Argumenten

1 .1 De kosten voor het onderhouden van het vaste plantenconcept zijn hoger dan de
a a n bested i n gsd re m pel.
Het gepatenteerde concept gaat uit van jarenlang beheer dat zich continu aanpast aan de

ontwikkeling van de vaste planten. Daarom is de cloorlooptijcl van cle raamovereenkomst
vastgesteld op 5 jaar. Door de lengte van de raamovereenkomst komen de kosten boven
de enkelvoudige aanbestedingsdrempel van € 40.000,00 voor diensten.

1.2 Het onderhoud van het vaste plantenconcept G2C moet door gecertificeerde
ad n nemers worden uitgevoerd.
Voor een goed resultaat van het G2C concept is het nodig om goed onderhoud te
plegen. Aan dit onderhoud zijn eisen gesteld vanuit het concept van Griffioen. Griffioen
staat dan garant voor het resultaat van dit concept en werkt daarom alleen met
gecertificeerde bedrijven. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de kosten van het vervangen van
planten voor rekening van de aannemer.

L.3 Er worden steeds meer plantvakken ingericht met het G2C concept.
Het vaste plantenconcept is goed geslaagd in Weert. Het gaat dan vooral over het
centrumgebied en andere unieke locaties. Enerzijds vanwcgc dc landschappclijkc cn
stedenbouwkundige effecten, anderzijds vanwege de drachtplanten voor hommels, bijen
en vlinders. Er worden steeds meer vasten plantenvakken aangelegd. Na aanleg start een
nazorgperiode van 3 jaar. Het vervolgonderhoud na 3 jaar kan worden ondergebracht in

deze raamovereenkomst.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen

De onderhoudskosten bedragen voor een periode van 5 jaar ca. € 20.000,00 meer dan de

aanbestedingsdrempel van een enkelvoudige aanbesteding. De kosten van het onderhoud
kunnen binnen het exploitatiebudget (5600005-6343101) van onderhoud plantsoenen
worden opgevangen.

Duurzaamheid

Alle vaste planten van Griffioen komen voor 100%o van de eigen kwekerij en worden
duurzaam gekweekt in veenarme substraten. Hierdoor wordt de hoeveelheid gebruikt veen

beperkt tot slechts 20-25o/o van wat er anders nodig zou zijn. Dit leidt tot minder
ontginning van veengronden. Er wordt bij de teelt (zoveel mogelijk) gebruik gemaakt van

natuurlijke meststoffen naast de zogenaamde slow release meststoffen. Er worden geen

neonicotinoïden gebruikt bij de teelt. Voor de openbaar groen projecten worden de vaste
planten zonder pot geleverd.
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Griftioen kiest voor transparantie waarbij milieu-, kwaliteits- en sociale aspecten aandacht
krijgen. Griffioen Wassenaar is MPS-GAP gecertificeerd en heeft score A met het NL
Greenlabel duurzaamheidspaspoort. Er wordt samengewerkt met de Bijenstichting,
Nederland Zoemt en de Vlinderstichting met als doel middels het juiste assortiment vaste
planten de biodiversiteit te bevorderen.

Uitvoering/evaluatie

De uitvoering van de werkzaamheden vinden gedurende het gehele jaar plaats.

Communicatie/ partici patie

Niet van toepassing

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
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