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Heemstede

besluit:
Het krediet “riolering Heemsteedse Dreef e.o.” met € 295.000 te verhogen.

Zaaknummer 
Afdeling
Portefeuillehouder
Openbaarheid 

SAMENVATTING
Voor het project “Rioolrenovatie Heemsteedse Dreef e.o.” heeft een aanbesteding 
gelopen. De resultaten van deze aanbesteding zijn hoger uitgevallen dan de 
zorgvuldig opgestelde raming en hoger dan het beschikbare investeringsbudget. 
Hierdoor kan de opdracht niet gegund worden aan de laagste inschrijver van de 
aanbesteding. Het college stelt de raad voor om aanvullend krediet beschikbaar te 
stellen zodat deze opdracht gegund en vervolgens in uitvoering gebracht kan 
worden.

699801
Ruimtelijk Beheer 
A.P. van der Have 
Actief openbaar

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Gemeentelijk Rioleringsplan Heemstede en Bloemendaal 2017-2021.

BESLUIT B&W
1. De raad voor te stellen het krediet “riolering Heemsteedse Dreef e.o.” met 

€ 295.000 te verhogen;
2. Na akkoord van de raad het voornemen uit te spreken het werk 

"Rioolrenovatie Heemsteedse Dreef e.o." te gunnen aan de laagste 
inschrijver van de aanbesteding. De inschrijvers van dit voornemen op de 
hoogte te stellen en na de stand still termijn (10 dagen), bij geen bezwaar, 
het werk definitief te gunnen.

3. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te 
geven aan de raad (A-stuk).

ONDERWERP
Aanbesteding rioolrenovatie Heemsteedse Dreef en omgeving

BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2020.
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De laatste jaren is het aantal partijen dat een dergelijk specialistisch werk 
kan uitvoeren afgenomen. Op dit moment zijn er in Nederland maar drie 
partijen die hiervoor geschikt zijn. Deze partijen hebben tijdens de 
aanbesteding aangegeven dat er veel vraag in de markt is en de 
(werk)planning onder druk staat.

Daarnaast hebben grondstofprijzen een grote invloed op de kosten van de 
rioolrenovatie. De grondstofprijzen voor dit type renovaties zijn het 
afgelopen jaar meer gestegen dan verwacht.

Dit werk betreft het renoveren van de hoofdafvoer van het Heemsteedse 
rioleringssysteem. Het is daarom belangrijk om te allen tijde de afvoer van 
afvalwater te garanderen. De inschrijver heeft het risico op wateroverlast 
geminimaliseerd en daardoor meer kosten voor pompinstallaties 
meegenomen/begroot dan verwacht.

In overleg met stichting RIJK en de externe adviseur wordt geadviseerd om de 
aanbesteding niet terug te trekken, maar de gunning uit te stellen en aanvullend 
krediet aan te vragen.
Ook de optie om de aanbesteding terug te trekken is besproken met deze partijen. 
Het terug trekken van de aanbesteding zorgt voor de vertraging van drie projecten, 
rioolrenovatie, asfalt onderhoud Heemsteedse Dreef en het vervangen van de 
VRI’s. Er is geen aanleiding te verwachten dat een nieuwe aanbesteding (in 
financiële zin) een beter resultaat zal opleveren. De markt staat nu en de komende 
tijd onder druk. Daarnaast zou een nieuwe aanbesteding worden gecompliceerd 
doordat de scope van het werk hetzelfde blijft, maar de inhoud van de 
aanbesteding wezenlijk gewijzigd moet worden (aanbestedingsrecht).

MOTIVERING
ad 1.1

AANLEIDING
21 april 2020 is door het college het krediet voor rioolrenovatie Heemsteedse Dreef 
vrijgegeven. Daarna is de aanbesteding in gang gezet.
De aanbesteding is afgerond en de resultaten zijn binnen. De winnende (laagste) 
inschrijving is echter hoger dan de raming en het beschikbare uitvoeringskrediet.

Het is niet de verwachting dat de marktomstandigheden zullen 
verbeteren;
Het opnieuw aanbesteden van het werk zal naar verwachting niet 
resulteren in een significant lagere inschrijving. Het renoveren van 
een riool is goedkoper dan vervanging. Door druk op de 
gemeentelijke financiën in Nederland is de verwachting dat meer 
gemeentes voor rioolrenovatie gaan kiezen.

De gemeente, stichting RIJK en een externe adviseur hebben de inschrijvingen 
geanalyseerd en vergeleken met de raming. Het verschil tussen raming en 
inschrijving heeft drie hoofdoorzaken:

Met het bestaande krediet kan dit werk niet gegund worden: 
Zonder aanvullend krediet zal de aanbesteding teruggetrokken 
moeten worden. De aanbesteding moet dan opnieuw, met een 
wezenlijke wijziging in de markt worden gezet.
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FINANCIËN
De verhoging van het krediet kan geheel worden toegeschreven aan de riolering. 
De kapitaallasten die door de verhoging optreden vanaf 2022 worden betrokken in 
de rioolheffing vanaf 2022.
Voorgesteld wordt het reeds beschikbare budget van € 1.537.800 krediet “riolering 
Heemsteedse Dreef e.o.” met € 295.000 te verhogen waarmee het totale krediet 
uitkomt op € 1.832.800;

PLANNING/UITVOERING
De uitgestelde gunningsbeslissing heeft geen negatieve invloed op de gestelde 
projectplanning.

Kanttekening:
ad 2.1 De gunning stond gepland op 28 september 2020 en is uitgesteld tot 7 

november 2020;
Na gunning kan de opdracht niet meer teruggetrokken worden. Het is 
daarom van belang pas na het verhogen van het krediet de opdracht 
te gunnen. De aannemer heeft aangegeven dat uitstellen van de 
gunning geen invloed heeft op het halen van de opleveringsdatum.

ad 2.1 De gegevens van de inschrijver zijn gecontroleerd en akkoord 
bevonden;
Na akkoord van de raad krijgt de laagste inschrijver de opdracht na de 
“stand still" periode. Nadat het voornemen tot gunning is uitgesproken, 
zullen de overige inschrijvers van dit voornemen op de hoogte worden 
gebracht. Zij krijgen dan 10 dagen de tijd hierop te reageren (“stand 
still” periode). Hierna kan, indien geen bezwaar wordt gemaakt, 
definitief gegund worden.

ad 2.2 De oestandsdoeningstermijn loopt tot 15 november:
De ontvangen offertes hebben een gestandsdoeningstermijn van twee 
maanden die verloopt op 15 november.
Als de opdracht niet gegund wordt voor het verlopen van de offertes 
zullen deze vervallen. De aanbestedingsprocedure moet dan opnieuw 
worden doorlopen.
Dit voorstel wordt daarom voor de raadscyclus van oktober a.s. 
aangeboden zodat gunning voor het verstrijken van de 
gestandsdoeningstermijn kan plaatsvinden.
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DUURZAAMHEID
Door het renoveren van het riool wordt de levensduur van de bestaande buizen 
met ongeveer 50 jaar verlengd. Het alternatief, totaal vervangen, vergt meer 
grondstoffen (beton) en bovendien moet het oude riool afgevoerd worden. Ook 
hoeft met een renovatie de bovenliggende weg niet hersteld te worden, is minder 
graafwerk nodig en ontstaat er veel minder hinder voor het verkeer.
Het uitvoeren van een riool renovatie is specialistisch werk en een groot deel van 
de kosten zit in de te gebruiken materialen. Door de omvang van het werk zijn er 
echter wel mogelijkheden om SROI toe te passen. In overleg met de coördinator 
SROI is daarom besloten de opdrachtnemer verplicht te stellen 2% van de 
aanneemsom aan SROI te besteden.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Het uitstellen van de gunningsbeslissing tot 7 november 2020 is gecommuniceerd 
naar de inschrijvers.

Fase & Besluitvorming
Besluitvorming______
Gunning____________
Uitvoering werk______
Oplevering
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