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1. Inleiding 

In de herfst, wanneer de bladeren van de bomen vallen, vegen de wijkreinigingsteams van de 

gemeente Rotterdam deze bladeren handmatig dan wel machinaal op en verzamelen deze 

op tientallen daartoe door de gemeente aangewezen plaatsen in de Rotterdamse 

buitenruimte (vanaf nu te noemen ‘verzamellocaties’). Vanaf deze locaties wordt dit bladafval 

door de gemeente Rotterdam danwel door de Ondernemer met grotere transportwagens 

afgevoerd naar de middels deze aanbesteding te verkrijgen verwerker. Dit betreft jaarlijks 

terugkerende seizoensarbeid die zich, afhankelijk van de weersomstandigheden normaliter 

beperkt tot een piek in de maanden september, oktober, november en december. Binnen 

deze maanden is er vaak een topdrukte die ongeveer 6 weken duurt en vaak begin november 

start en halverwege eind december eindigt.  

 

Het cluster Stadsbeheer, afdeling Schone Stad van de gemeente Rotterdam, hierna ook te 

noemen: de Gemeente, is zich aan het voorbereiden op een keuze voor een nieuwe 

overeenkomst inzake de verwerking van bladafval afkomstig van verhardingen. 

Voorafgaande aan de aanbesteding willen we graag meer inzicht krijgen in de huidige situatie 

van de markt. Zodat we een zo goed mogelijk aanbesteding op de markt kunnen zetten. 

 

De Gemeente is voornemens om in maart 2022 een aanbesteding te starten.  

Ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding organiseert de Gemeente een 

marktconsultatie. Een marktconsultatie is een door de Gemeente georganiseerde informatie-

uitwisseling met belanghebbende partijen over de voorgenomen opdracht. De Gemeente wil 

de verkregen informatie gebruiken om een marktgerichte en realistische aanbesteding in de 

markt te zetten. De marktconsultatie stelt de Gemeente tevens in staat om inzicht te 

verkrijgen in welke mate aanbieders van verwerking van bladafval aan de behoefte van de 

Gemeente kunnen voldoen.  

1.1. Doel van de marktconsultatie 

De Gemeente wil de mogelijkheden van de markt optimaal benutten en luisteren naar 

aandachtspunten vanuit de markt. Met deze marktconsultatie beoogt de Gemeente:  

 

a) inzicht te verkrijgen onder welke technische- en organisatorische randvoorwaarden, 

de opdracht gerealiseerd kan worden; 

b) inzicht te krijgen in mogelijke oplossingsrichtingen en de wijze waarop partijen 

hieraan kunnen bijdragen;  

c) input te vergaren voor de inrichting van de aanbestedingsstrategie, contractvorm en 

contractuitvoering. 

 

De marktconsultatie is voor de Gemeente een hulpmiddel om de aanbestedingsstukken op 

een passende wijze te kunnen opstellen met in achtneming van de meest actuele kennis uit 

de markt.  

 

Dit document beschrijft op welke wijze de Gemeente de marktconsultatie uitvoert en welke 

voorwaarden van toepassing zijn. 
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Voor partijen is deelname aan de marktconsultatie interessant om voortijdig inzicht te 

verkrijgen in de aspecten die de gemeente betrekt bij de inrichting van de aanbesteding en 

het later op te stellen Programma van Eisen (PvE). 

 

Het staat partijen vrij om wel of niet deel te nemen aan deze marktconsultatie, c.q. deelname 

aan de marktconsultatie is geen voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de voorgenomen 

aanbesteding en wel of niet deelnemen aan deze marktconsultatie heeft geen invloed op de 

positie van partijen in de aanbesteding. 

 

Partijen dienen bij de verstrekte informatie duidelijk aan te geven waar het 

bedrijfsvertrouwelijke informatie betreft. Deze bedrijfsvertrouwelijke informatie zal niet 

openbaar gemaakt worden. Wel zal de Gemeente de inzichten die zij in het kader van de 

marktconsultatie opdoet, opnemen in de aanbestedingsdocumenten, om zodoende het Level 

Playing Field tussen partijen te waarborgen. Tevens wordt als afsluiting van deze consultatie 

een verslag op hoofdlijnen gepubliceerd. 

  

De Gemeente nodigt potentiële aanbieders uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie 

en de Gemeente waardeert de bijdrage van partijen aan deze marktconsultatie zeer. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 geeft de Gemeente beknopt informatie over de voorgenomen opdracht.  

In hoofdstuk 3 beschrijft de Gemeente het verloop van de marktconsultatie. 

In hoofdstuk 4 zijn de bijlagen opgenomen die relevant zijn bij de marktconsultatie. 
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2. Beschrijving van de Opdracht  

De onderhavige opdracht heeft samengevat betrekking op het transporteren en verwerken 

danwel het singulier verwerken van bladafval. De Aanbestedende Dienst beoogt derhalve 

met deze opdracht om een verwerker te contracteren die het bladafval van de gemeente 

Rotterdam gaat verwerken tegen de in deze aanbesteding genoemde voorwaarden. 

 

Bladafval betreft de samengeveegde en –geblazen boombladeren inclusief eventueel 

meegeveegd/-geblazen water, zand en vervuiling door afval in het door de gemeente 

beheerde gebied van de gemeente Rotterdam. Bladafval wordt gescheiden ingezameld in de 

periode 1 oktober t/m 31 december. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan eerder 

worden aangevangen met de inzameling of kunnen de inzamelactiviteiten later worden 

gestaakt. 

 

Gezien ervaringen uit het verleden gaan we ervan uit dat slechts 10% van het bladafval 

noemenswaardige vervuiling, zoals zwerfafval bevat. Het betreft veelal minder dan 5% 

gewichtsvervuiling met uitschieters tot maximaal 20% gewichtsvervuiling. Er wordt een 

sorteeranalyse ter voorbereiding van de aanbesteding gemaakt met hierin de meest recente 

cijfers. Vooral aan het begin en einde van het bladseizoen kan het vervuilingspercentage wat 

hoger zijn. Het meegeveegde/- geblazen water, zand en vervuiling door afval wordt niet 

aangemerkt als gewichtsvervuiling. 

 

De Aanbestedende Dienst verzamelt het bladafval op een aantal (circa 45) verzamellocaties 

in de gemeente Rotterdam. Afhankelijk van de uitkomst van deze aanbesteding transporteert 

de Aanbestedende Dienst of de opdrachtnemer het ingezamelde blad naar de afzetlocatie 

danwel eindlocatie van de verwerker. De gevraagde dienstverlening betreft het 6 dagen per 

week in ontvangst nemen, in eigendom overnemen, op- en overslaan, bewerken/sorteren, 

transporteren en recycleren/verwerken conform de vigerende wet- en regelgeving (zoals de 

wet milieubeheer: http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/geldigheidsdatum_23-07-2013 ) 

en het Landelijk Afval Beheerplan 2 van de door de opdrachtgever aangeboden fractie 

(http://www.lap2.nl/ ). De gevraagde dienstverlening kan inclusief of exclusief het transport 

vanaf de gemeentelijke verzamellocaties zijn. 

 

Verzamellocaties 

In de gemeente Rotterdam bevinden zich meerdere verzamellocaties. Deze bevinden zich in: 

• Rotterdam Noord, 

• Rotterdam centrum, 

• Delfshaven, 

• Overschie 

• Prins Alexander, 

• Kralingen-Crooswijk, 

• Hillegersberg-Schiebroek, 

• Charlois, 

• Heijplaat, 

• IJsselmonde, 

• Feyenoord, 

• Hoogvliet, 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/geldigheidsdatum_23-07-2013
http://www.lap2.nl/
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• Rozenburg, 

• Pernis, 

• Hoek van Holland 

Voor een compleet overzicht van de voorlopige verzamellocaties voor 2017 zie Bijlage 11 

Blad verzamellocaties. Deze lijst is niet definitief en kan veranderen gedurende de 

contractperiode. Ook de ophaalfrequentie, zoals opgenomen in kolom G van Bijlage 11 kan 

veranderen. 
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3. Het verloop van de marktconsultatie  

3.1. Wie kan deelnemen aan de marktconsultatie? 

De gemeente Rotterdam nodigt alle geïnteresseerde partijen uit die zich kunnen conformeren 

aan de uitgangspunten van deze marktconsultatie.  

 

De Gemeente heeft de start van de marktconsultatie openbaar aangekondigd op Tenderned. 

Op deze wijze kunnen alle partijen zich in kennis stellen van de start van deze 

marktconsultatie. 

 

Tevens heeft de Gemeente een aantal partijen, waarvan zij meent dat deze geïnteresseerd 

zijn in deelname aan de marktconsultatie, geattendeerd op deze aankondiging. 

 

Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor deelname volgens de in paragraaf 3.3 

beschreven wijze. 

 

Indienen van een reactie op de marktconsultatie kan uitsluitend via het 

aanbestedingsplatform. 

3.2. Planning 

 

De onderstaande planning geldt onder voorbehoud: 

 

 Omschrijving Datum (2022) 

1. Publiceren marktconsultatie 21 januari 

2. Stellen van schriftelijke vragen door partijen 28 januari 

3. Beantwoorden van vragen door de Gemeente 4 februari 

4. Indienen reactie op marktconsultatiedocument door partijen 11 februari 

6. Publiceren bevindingen marktconsultatie  28 februari 
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3.3. Procedure van de marktconsultatie 

De procedure van de marktconsultatie verloopt als volgt:  

3.3.1. Stellen van schriftelijke vragen door partijen/nadere inlichtingen  

Tot 28 januari bestaat de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke vragen door partijen 

over dit marktconsultatiedocument. De vragen kunnen alleen via de berichtenfunctionaliteit 

van het aanbestedingsplatform gesteld worden. Partijen dienen hiervoor formulier ‘nadere 

inlichtingen’ (Bijlage 1) te gebruiken wat is terug te vinden op het aanbestedingsplatform.  

Een overzicht van alle ingediende (geanonimiseerde) vragen van partijen en de antwoorden 

daarop van de Gemeente worden op 4 februari gepubliceerd op het aanbestedingsplatform. 

3.3.2.  Indienen reactie op marktconsultatiedocument door partijen 

De Gemeente verzoekt de partijen voor de reactie op de vragen van de gemeente aan de 

markt, het formulier ‘vragen aan deelnemende partijen’ (Bijlage 2) via het 

aanbestedingsplatform in te dienen. Het ingevulde formulier dient te worden ingediend op de 

wijze als omschreven in de bij het Marktconsultatiedocument gevoegde “Instructie 

Marktconsultatie Negometrix” (Bijlage 3).  Partijen kunnen tot uiterlijk 11 februari het formulier 

indienen. De Gemeente verzoekt partijen om de reactie voldoende te onderbouwen. Partijen 

zijn niet verplicht om de volledige vragenlijst in te vullen.  

3.3.3. Verduidelijkingsvragen 

Indien daar aanleiding toe is kan de Gemeente, naar aanleiding van de ingediende reactie 

verduidelijkingsvragen stellen. Partijen worden verzocht hiermee rekening te houden 

3.3.4. Publiceren bevindingen marktconsultatie 

Het geanonimiseerde verslag van deze marktconsultatie wordt naar verwachting rond 28 

februari gepubliceerd op het aanbestedingsplatform. Het verslag van de marktconsultatie 

wordt tevens opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. 

 

De Gemeente is voornemens in maart/april een Aanbesteding aan te kondigen op 

TenderNed. Aan dit voornemen kunnen partijen geen rechten ontlenen. 

 

3.4. Voorwaarden 

Partijen dienen bij de verstrekte informatie duidelijk aan te geven waar het 

bedrijfsvertrouwelijke informatie betreft. Deze bedrijfsvertrouwelijke informatie zal niet 

openbaar gemaakt worden. Correspondentie en documenten worden na afloop van de 

consultatie niet geretourneerd.  

 

De voertaal van de marktconsultatie is in het Nederlands. Alle communicatie inzake deze 

marktconsultatie dient te verlopen via de contactpersoon vermeldt onder paragraaf 3.5. Het is 

niet toegestaan contact op te nemen met andere medewerkers van de Gemeente betreffende 

deze marktconsultatie.  
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Aan de deelname van de marktconsultatie is geen vergoeding van kosten verbonden. 

Dit document is enkel bestemd voor marktconsultatie doeleinden. Het wordt ter beschikking 

gesteld onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de partijen het uitsluitend gebruiken om 

suggesties en ideeën aan te reiken over een potentiële samenwerking met de Gemeente. 

Een deelname aan deze marktconsultatie kan niet leiden tot verplichtingen van de partijen om 

overeenkomsten met de Gemeente, en vice versa, aan te gaan.  

 

Verkregen inzichten uit de marktconsultatie worden (waar relevant) gebruikt in de 

voorbereiding van de aanbesteding. De Gemeente behoudt zich evenwel het recht voor om 

deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken. 

 

De Gemeente behoudt zich het recht voor om (a) de planning zoals in dit document geschetst 

aan te passen, (b) de betreffende aanbesteding en/of andere aanbestedingen op andere 

wijze dan in dit document beschreven uit te voeren en/of (c) het traject van marktconsultatie 

en/of de aanbestedingsprocedure tijdelijk of definitief te staken. 

 

De in het document opgenomen informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn bij publicatie. Alle 

informatie is echter onderhavig aan bewerkingen, wijzigingen en verbeteringen. De 

Gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de in dit document opgenomen informatie.  

 

Voor de ideeën, suggesties en voorstellen die in antwoord op deze marktconsultatie worden 

ingediend kunnen de partijen zich niet beroepen op auteursrechtelijke bescherming. Het staat 

de Gemeente vrij deze elementen op te nemen in de later toe te kennen opdracht, zonder dat 

hiervoor enige vorm van vergoeding verschuldigd is.  

 

De Gemeente neemt bij het uitvoeren van deze marktconsultatie de in dit kader relevante 

grondbeginselen van het Europees aanbesteden, te weten objectiviteit en transparantie, in 

acht. Dit betekent onder meer dat: 

• participatie aan deze marktconsultatie en de kwaliteit 

van de antwoorden op geen enkele wijze van invloed is op de positie van de 

participerende partijen bij het uitvoeren van de aanbesteding; 

• de informatie die de Gemeente tijdens de 

marktconsultatie heeft gedeeld, onderdeel zal zijn van de documenten die onderdeel 

zijn van de aanbesteding. 

 

3.5. Contactgegevens 

De contactpersoon voor deze marktconsultatie is Sharon van Veen, te bereiken via 

mailadres: sa.vanveen@rotterdam.nl. 

 

De Gemeente maakt bij deze marktconsultatie gebruik van het elektronische 

aanbestedingsplatform Negometrix, hierna te noemen ‘aanbestedingsplatform’.  

 

Zie ook Bijlage 3: Instructie digitaal deelnemen aan een marktconsultatie van de gemeente 

Rotterdam.  

 

mailto:sa.vanveen@rotterdam.nl
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Voor vragen over het gebruik van het aanbestedingsplatform kunnen de partijen terecht bij de 

servicedesk van Negometrix. Deze is te bereiken op kantooruren via telefoonnummer +31 

(0)85 20 84 666 of emailadres servicedesk@negometrix.com. Nadere informatie over het 

gebruik van het aanbestedingsplatform is tevens te vinden in de online helpfunctie van het 

aanbestedingsplatform. 

 

 

  

 

mailto:servicedesk@negometrix.com


Gemeente Rotterdam 

 

 

Pagina 12 van 12 
Projectnaam: Verwerking bladafval  Versie: 1 
Projectnummer: 6-D-99001-22  Datum:  21 januari 2022 
Documentcode: Marktconsultatiedocument 4.0  Status: definitief 

4. Bijlagen 

 

Bijlage 1 Formulier: nadere inlichtingen 

Bijlage 2 Formulier: vragen aan deelnemende partijen 

Bijlage 3 Instructie voor het digitaal aanbieden op het aanbestedingsplatform Negometrix 

 


