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Onderwerp
Maaibestek ecologisch bermbeheer

Steenbergen; 7 december 2021

Aan de Raad,
Dit voorjaar is gestart met het ecologisch maaibeheer van bermen en sloten. Het eerste
contractjaar van het tweejarige contract is inmiddels afgerond. Het maaibestek is een
samenwerking tussen de gemeente Steenbergen, het waterschap en Staatsbosbeheer.
Waterschap Brabantse Delta is hierbij hoofdopdrachtgever.
Tijdens de uitvoering van het contract is meerdere malen gebleken dat de aannemer zich niet
houdt aan de contractuele afspraken. Dit heeft geleid tot een derde ingebrekestelling en
daarmee ontbinding van het contract.
Deze ontwikkeling zorgt er voor dat het bestek opnieuw moet worden aanbesteed met
consequenties voor de kosten en personele inzet. Via deze raadsbrief brengen wij u graag op de
hoogte van de gekozen oplossingsrichting.
Uitvoering
Tijdens de uitvoering van het eerste jaar van het tweejarige contract is de aannemer meermaals
aangesproken op het niet naleven van contractuelen afspraken. Naar aanleiding hiervan heeft de
aannemer twee ingebrekestelling ontvangen. In de laatste periode van het afgelopen
maaiseizoen heeft de aannemer de kans gehad om verbetering te laten zien. Deze kans heeft de
aannemer helaas niet benut. Dit resulteerde in het feit dat de aannemer de uiterste datum voor
het afronden van de werkzaamheden met ruim een maand heeft overschreden. De
opdrachtgevers hebben er dan ook geen vertrouwen in dat de aannemer zich tijdens het
volgende maaiseizoen wel aan de contractuele afspraken gaat houden.
Kijkend naar het huidige maaiseizoen zou dit betekenen dat de maaiwerkzaamheden niet tijdig
zijn afgerond, de communicatie richting de gemeente, bewoners en agrariërs te wensen overlaat
en de manier van maaien en ruimen niet overeenkomen met het bestek. Dit zorgt voor onvrede
bij inwoners en heeft een negatief effect op het ecologisch maaibeheer.
Bovenstaande heeft er toe geleid dat de opdrachtgevers unaniem hebben besloten de aannemer
de derde ingebrekestelling op te sturen. Dit houdt in dat het contract wordt ontbonden.
Risico's
Het ontbinden van het contract neemt de volgende risico's met zich mee.
1. Bij de aanbesteding van het vorige bestek waren slechts twee inschrijvingen. Het is mogelijk
dat er bij een nieuwe aanbesteding niemand inschrijft. Wanneer dit gebeurt moet het werk in een
andere aanbestedingsvorm op de markt gebracht worden. Mogelijk risico's hierbij zijn het te laat
beginnen met de maaiwerkzaamheden en een hogere prijs voor de uit te voeren
werkzaamheden.
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2. Het is op basis van de regelgeving van Europese aanbestedingen niet mogelijk om de huidige
aannemer helemaal uit te sluiten van inschrijving. Hierdoor is het mogelijk dat het werk aan de
huidige aannemer wordt gegund voor een hoger bedrag.
3. Bij de inschrijving van het huidige bestek was de tweede aannemer bijna 2 keer zo duur als de
huidige aannemer. Dit had in toen vooral te maken met maaiwerkzaamheden van het
waterschap. Echter is het altijd mogelijk dat de kosten voor het ecologisch bermbeheer nadat het
werk opnieuw op de markt is gezet omhooggaan. Of dit het geval is en met hoeveel de kosten
omhoog gaan is sterk afhankelijk van de aannemers die inschrijven. Kijkend naar de inschrijving
van vorig jaar en aanbestedingen bij omliggende gebieden is het risico klein dat het bedrag sterk
toeneemt. Het is daarnaast ook mogelijk dat de inschrijving lager is als die van het huidige
bestek.
Mededeling
Gelet op het bovenstaande hebben wij het besluit genomen het contract te ontbinden en een
nieuwe aanbestedingsprocedure op te starten. De mogelijke extra kosten zijn onvoorzien,
onvermijdelijke en onuitstelbaar.
Zodra de aanbestedingsprocedure is afgerond en wij een duidelijk beeld hebben van de
financiële consequenties zullen wij uw raad informeren bij de tussenrapportage 2022 of middels
een raadsvoorstel.
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