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Besloten is
•

Naar aanleiding van de Europese openbare aanbesteding (2012/15703) nazorg
Coupépolder voorlopig te gunnen aan Wareco Ingenieurs

•

Bijgevoegde brieven inzake de voorlopige gunning en afwijzingen te versturen naar de
inschrijvers.

•

Het nemen van het besluit met betrekking tot de definitieve gunning (mits er geen
bezwaren worden ingediend binnen de Alcatelperiode van 15 kalenderdagen)
mandateren aan het hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling.

Publiekssamenvatting
In januari 2012 is het geactualiseerde nazorgplan voor de voormalige stortplaats
Coupépolder onherroepelijk vastgesteld door de Provincie Zuid-Holland. De Gemeente
Alphen aan den Rijn heeft de taak de nazorgwerkzaamheden uit te laten voeren. De
uitvoering betreft de beheersmaatregelen voor de zijkant, onderkant en bovenkant van dit
gebied. Daar de kosten van de uitvoering ruim boven het Europese drempelbedrag
uitkomen, is de Gemeente hiervoor een Europese aanbestedingsprocedure gestart.
Het college van Gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten de uitvoering van de
nazorgwerkzaamheden van de voormalige stortplaats Coupépolder voorlopig te gunnen aan
Wareco ingenieurs.

Kerngegevens
Inleiding
In januari 2012 is het geactualiseerde nazorgplan voor de voormalige stortplaats
Coupépolder onherroepelijk vastgesteld door de Provincie Zuid-Holland. De Gemeente
Alphen aan den Rijn heeft de taak de nazorgwerkzaamheden uit te laten voeren. Het lopende
contract met het bedrijf dat de nazorgwerkzaamheden uitvoert kon in verband met de
aanbestedingsregels niet meer worden verlengd. De uitgaven overstijgen echter het
Europese drempelbedrag. Om die reden zijn in 2011 de voorbereidingen gestart voor een
Europese aanbesteding.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Met het nieuwe contract wordt een dienstverlener aangewezen die de nazorg van de
Coupépolder en daarmee de uitvoering van de beheersmaatregelen voor de zijkant,
onderkant en bovenkant van dit gebied op zich neemt.
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Kader
-

Nazorgplan Coupépolder januari 2012

-

Richtlijn klassieke sectoren 2004/18/EG (Europese aanbestedingsrichtlijn)

Argumenten
Er zijn voor deze aanbesteding 4 partijen geweest die een offerte hebben ingediend. De
offertes zijn allereerst gecontroleerd op de volledigheid. Vervolgens is gekeken of er
uitsluitingsgronden van toepassing waren waarna de offertes gecontroleerd zijn op
geschiktheidseisen. Geen van de inschrijvers heeft een offerte ingediend die niet voldeed aan
de eisen, waardoor geen enkele offerte uitgesloten hoefde te worden.
Daarna zijn de offertes beoordeeld op inhoud, te weten op het Plan van Aanpak (maximaal
455 punten), het Communicatieplan inclusief matrix (maximaal 140 punten), beschrijving
overdracht (maximaal 70 punten), Duurzaamheid (maximaal 35 punten) en op de Prijs
(maximaal 300 punten). Er is een matrix opgemaakt waaruit blijkt hoe de 4 inschrijvers
gescoord hebben en hoe de rangorde is geworden. Uit deze matrix blijkt dat Wareco de
hoogste totaalscore heeft behaald.

Participatie
Het aanbestedingstraject is alleen door Alphen aan den Rijn uitgevoerd. De reden hiervoor is
dat de Coupépolder op het grondgebied van Alphen aan den Rijn ligt en de andere (fusie)
Gemeenten in deze geen partij zijn. De overeenkomst wordt voor drie jaar aangegaan met
de mogelijkheid de overeenkomst met maximaal één jaar te verlengen.
Financiële consequenties
De financiering van de nazorg voor de Coupépolder is structureel in de begroting
opgenomen. Budget ISV bodem en geluid, 7115049-34300. Ten opzichte van het huidige
contract levert het nieuwe contract een besparing van € 10.000,00 op jaarbasis op.
Locatiegegevens
Voormalige stortplaats, Coupépolder. Kromme Aarweg 5, 2403NB Alphen aan den Rijn
(Golfbaan Zeegersloot).
Realisatie

Wanneer er geen bezwaren over deze aanbesteding worden ingediend en de definitieve
gunning is verzonden, kan worden gestart met de overdracht van de huidige naar de
nieuwe uitvoerder.
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