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Inkoop ing.diensten directievoering en
toezicht tbv Rec. Ransdalerstraat

In het kader van de geplande civieltechnische uitvoering in oktober 2017 van het
project “Reconstructie Ransdalerstraat” is het van belang om de
ingenieursdiensten directievoering en (dagelijks) toezicht (D&T) zo spoedig
mogelijk in te kopen.

akkoord
• Het College van Burgemeester en Wethouders besluit in te stemmen met:
• het voorgestelde inkooptraject voor de ing-diensten Directie en Toezicht ten
behoeve van het project Reconstructie Ransdalerstraat;
• mandatering voorlopige en definitieve gunningsopdrachten aan afdelingshoofd
Ruimte & Omgeving, mits passend binnen beschikbaar krediet en geen bezwaren
worden ontvangen.
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Aanbesteding Reconstructie
Ransdalerstraat

Op donderdag 20 juli 2017 heeft, op basis van het inkoopbeleid gemeente
Voerendaal en de ARW 2016, de nationaal openbare aanbesteding
plaatsgevonden met als gunningscriteria: Laagste prijs.

akkoord
Conceptbesluit

Tijdens deze aanbesteding hebben 7 aannemers ingeschreven, zie bijgevoegd
PV van Opening (bijlage 1).
Aannemer van grondwerken J.P. van der Schoot te Oirschot is de laagste
inschrijver met een inschrijfsom van € 1.962.300 excl. BTW. Op deze inschrijver
is als gevolg van een ongeldige inschrijving een negatief gunningsadvies
afgegeven (bijlage 2). De tweede laagste inschrijver Ploegam B.V. te Vinkel met
een inschrijfsom van € 2.237.000,00 is vervolgens getoetst en op deze inschrijver
is een positief gunningsadvies (bijlage 3) ontvangen. De inschrijving past binnen
het door de Raad gevoteerde krediet, zie hiervoor de financiële paragraaf.
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Verkabeling en verplaatsing van
hoogspanningslijnen

vaststelling wijzigingsplan Colmont 1 te
Voerendaal
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• Instemmen met:
• het gemotiveerd afwijzen van de laagste inschrijver Aannemer van grondwerken
J.P. van der Schoot te Oirschot;
• de voorlopige gunning van het werk aan Ploegam B.V. te Vinkel;
• in geval van geen bezwaren de definitieve gunning mandateren aan het
afdelingshoofd Ruimte & Omgeving.

Door de wet VET (thans nog een wetsvoorstel) wordt het mogelijk om
hoogspanningslijnen boven dicht bebouwd gebied, te verkabelen of te
verplaatsen.

akkoord
Een positieve grondhouding innemen te aanzien van het verkabelen of
verplaatsen van de hoogspanningslijn die thans loopt door de kern Klimmen.

Door het verkabelen of verplaatsen van deze hoogspaningslijnen zal het welzijn
van de burgers ter plaatse toenemen en zal ook de ruimtelijke kwaliteit van het
gebied worden opgewaardeerd.

Een definitieve standpunt pas in te nemen, nadat een haalbaarheidsonderzoek is
uitgevoerd naar de technische mogelijkheden en de kosten, van het verkabelen
of verplaatsen van de hoogspanningslijnen.

Vanaf 19 januari 2017 heeft gedurende zes weken voor eenieder ter inzage
gelegen het ontwerp-wijzigingsplan ‘Colmont 1 te Voerendaal’. Tegen dit ontwerpwijzigingsplan zijn meerdere schriftelijke zienswijzen ingediend door
omwonenden. De meeste van hen hebben hun zienswijze mondeling toegelicht.
Inmiddels is een Nota van Zienswijzen opgesteld, waarin alle zienswijzen
afzonderlijk zijn behandeld.

akkoord
1. Vaststellen van het wijzigingsplan ‘Colmont 1 te Voerendaal’ met dien
verstande dat de verbeelding en de planregels worden aangepast middels
toekenning van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch uitgesloten –
dierenverblijf’ en verplaatsing van de aanduiding ‘caravanstalling’.
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2. Vaststellen van de Nota van Zienswijzen.
De zienswijzen geven aanleiding tot twee aanpassingen en wel het opnemen van
een nadere aanduiding op de verbeelding, met verankering in de planregels,
3. Overgaan tot publicatie van het vastgestelde plan en indieners zienswijzen,
inhoudende dat op het nieuwe deel van de bouwkavel binnen een afstand van 25 onder toezending van de Nota van Zienswijzen, van besluitvorming in kennis
meter van de dichtstbij gelegen woningen geen dieren gehouden mogen worden. stellen.
Ook wordt vastgelegd dat het stallen van caravans in het zuidelijke gedeelte van
de voormalige melkveestal zal plaatsvinden, zodat de zoogkoeien feitelijk naar
het noordelijk deel van de stal worden verplaatst (verder van de woningen af).

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 08-08-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans

Pagina 2 van 2
Zaak 40147 | Besluitenlijst B&W

W. Houben

D009.v003

