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Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Onderwerp 

 

dinsdag 19 juni 2018 

18.061430 

De Gemeenteraad 

 

College van burgemeester en wethouders 

Aanbesteding OV 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Voor het vervangen van de openbare verlichting door energiezuinige led-armaturen in de 

gehele gemeente is een totaal budget beschikbaar gesteld van € 5.123.484,-. Vooruitlopend op 

de aanbesteding zijn inmiddels al een aantal aanpassingen aan de openbare verlichting ten 

laste van dit budget gebracht. Ook de voorbereidingskosten voor bestek en aanbesteding zijn 

ten laste van het budget gebracht. Voor de uitvoering van het werk is nu nog een bedrag van  

€ 5.089.630,- beschikbaar. 

 

Om een marktpartij te selecteren voor de uitvoering van de totale werkzaamheden heeft een 

Europese aanbesteding plaatsgevonden. Door drie partijen is ingeschreven. De gunning heeft 

plaatsgevonden op basis van prijsaanbieding en ingediend plan van aanpak. Het werk is 

inmiddels gegund aan Ziut BV voor een bedrag van € 3.698.000,- excl. BTW. 

 

In theorie zal er na de werkzaamheden dus € 1.391.630,- als restant budget overblijven. 

 

Gezien de aard en de omvang van het project, is het te verwachten dat er tijdens de uitvoering 

onvoorziene zaken zullen optreden. Ook is onderdeel van de opdracht dat de aannemer de 

gemeente adviseert over nieuwe ontwikkelingen en toepassingen. Dit zou bijvoorbeeld tot 

gevolg kunnen hebben dat er ander soort verlichtingsarmaturen of technische installaties 

toegepast worden dan waar in het bestek vanuit is gegaan. Dit zou ook kunnen leiden tot 

hogere investeringskosten die op een andere wijze in tijd weer voordelen opleveren.  

 

Gelet op het bovenstaande is het niet aan te raden om het gehele theoretische 

aanbestedingsvoordeel nu al van het budget af te ramen. Maar naast een bedrag voor 

onvoorzien ook rekening te houden met wijzigingen ten opzichte van het bestek. Uiteraard is 

hierbij ten alle tijden de rechtmatigheid in relatie tot de uitgangspunten waarvoor het budget 

beschikbaar is gesteld leidend. In de 1e bestuursrapportage is daarom beschreven dat het 

budget voor ‘Vervanging openbare verlichting 2jr’ met € 1.000.000,- afgeraamd kan worden. 

Financieel technisch wordt dit verwerkt in de 2e bestuursrapportage.  

 

Hopend u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

 

J.J. Heddes 

Raadsinformatiememo 


