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1. Aanleiding
In het duurzaamheidsprogramma is opgenomen dat de biodiversiteit in de gemeente belangrijk is. Met
een meer natuurvriendelijk maaibeheer van de bermen en de watergangen wordt aan deze doelstelling
een belangrijke impuls gegeven.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Op 9 april 2018 besloot het college tot het uitrollen van een natuurvriendelijker maaibeheer, waarvan
het collegevoorstel in de bijlage is opgenomen.
De buitendienst maait de smalle bermen. Om het maaisel af te voeren, schaften we nieuw materieel
aan.
Het maaien van de watergangen en het ecologisch maaien van de bredere bermen wordt uitbesteed.
Voor de uit te besteden werkzaamheden is een bestek opgesteld, ten behoeve van een openbare
aanbesteding.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
De gemeente is zowel opdrachtgevende als participerende partij.
 De gemeente is in eerste instantie verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van de wegen, voor
een goed waterbeheer en een duurzame leefomgeving met een hoge kwaliteit. Binnen het
natuurvriendelijke maaibeheer komen deze drie aspecten bijeen.
 Gedurende het opzetten van het nieuwe maaibeheer gaf IVN De Steilrand aan dat zij graag een rol
vervullen bij het signaleren van zeldzame soorten. Dit is zeer waardevol, want dan kunnen we in de
toekomst het maaibeheer aanpassen op het voorkomen van deze bijzondere soorten. Juist omdat de
gemeente zelf grote delen van het buitengebied blijft maaien, is maatwerk mogelijk.
 Daarnaast zal de gemeente ook de uitbestede werkzaamheden volgen en controleren.

4. Toelichting
Aanbesteding
Op 6 mei 2019 is via TenderNed digitaal de openbare aanbesteding conform het inkoopbeleid
plaatsgevonden van het "Maaibestek gemeente Beesel" met bijbehorende Nota van Inlichtingen voor
de jaren 2019 en 2020. Omdat de maaiwerkzaamheden standaard werkzaamheden zijn, is de
mogelijkheid om extra kwaliteit toe te voegen heel gering. Daarom is ervoor gekozen om als
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gunningscriterium uitsluitend te kijken naar de laagste prijs. De specifiek ecologische faccetten zijn
binnen het bestek gegarandeerd.
De aanbesteding is als volgt verlopen:
nr.
1
2
3
4

Inschrijvers
BTL Realisatie B.V.
Aannemingsbedrijf Growepa
Krinkels B.V.
De Jong Zuurmond

Inschrijving excl. BTW
€ 38.700,€ 48.000,€ 57.900,€ 59.000,-

Bijz. heden
Geen
Geen
Geen
Geen

BTL Realisatie uit Venray heeft met een bedrag van € 38.700,- als laagste ingeschreven.
De inschrijving is gecontroleerd op onjuistheden en in orde bevonden. Ze voldoet aan de
inschrijvingsvereisten, het werk kan worden gegund. Het gunningsadvies is als bijlagen toegevoegd.

5. Visie Blij in Beesel
In de visie Blij in Beesel komen niet veel aspecten van de fysieke leefomgeving naar voren, maar een
mooie, groene, rustige, goed onderhouden en duurzame woongemeenschap wordt benoemd. Een
natuurvriendelijk maaibeheer ondersteunt een groene, duurzame leefomgeving.

6. Integrale afstemming
De integrale afstemming heeft in het voortraject plaatsgevonden bij de invoering van het
natuurvriendelijkere maaibeheer. De gunning is een direct uitvloeisel van dit proces.
a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)
De communicatie heeft in het voortraject plaatsgevonden bij de invoering van het natuurvriendelijkere
maaibeheer en is nu niet aan de orde.
b. Financieel
De jaarlijkse maaikosten waren als volgt begroot:
Maaiwerkzaamheden bermen derden
Maaiwerkzaamheden watergangen derden
Totaal

€ 15.000;€ 35.000;€ 50.000;-

Beide werkzaamheden zijn nu opgenomen binnen het Maaibestek Gemeente Beesel. De inschrijving
met de laagste prijs (BTL Realisatie) is een bedrag van € 38.700,-, waarmee we onder de begrote
raming blijven.

c. Juridisch
n.v.t.
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d. Collegeprogramma
n.v.t.
e. Risico’s
Voor eventuele risico's tijdens de werkzaamheden is de ondernemer middels een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekerd.

7. Toegankelijkheid
n.v.t.

8. Duurzaamheid
Het natuurvriendelijke maaibeheer is onderdeel van het duurzaamheidsprogramma dat de raad in
september 2017 heeft vastgesteld en vormt een zichtbare stap in de uitvoering van het
duurzaamheidsprogramma.

9. Voorstel / advies
- De uitvoering van het Maaibestek Gemeente Beesel met bijbehorende Nota van Inlichtingen te
gunnen aan BTL Realisatie te Venray voor € 38.700,- excl. BTW.
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