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1 Tab1 2

Op het overzicht op pagina 2 (van 18) staat in de tabel "Overzicht hoeveelheden per 

deelstroom in 2018" dat er "0"ton groen vanaf de milieuparken is gekomen in 2018. Op het 

prijsformulier dient er een prijs opgegeven te worden om 1000 ton GROEN vanaf de 

milieuparken af te transporteren. Waardoor is het verschil ontstaan en kunt u aangeven hoe de 

verdeling van deze 1000 ton is tussen Oldebroek en Elburg?

Het aftransport vanaf milieuparken is voor alle percelen optioneel uit te voeren 

dienstverlening. Inschrijvers moeten deze dienstverlening (als opdrachtgever daar 

om verzoekt) wel uit kunnen voeren. In dat kader wordt hier ook een prijs per 

eenheid voor uitgevraagd. Deze prijs wordt meegenomen in de totstandkoming 

van de inschrijfprijs. Voor perceel 1 is hiervoor het aantal 1.000 in het prijsformat 

opgenomen. In het prijsformat is m.b.t. de genoemde aantallen het volgende 

opgenomen: "De genoemde hoeveelheid wordt gebruikt voor de beoordeling. Aan 

de genoemde hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend. " Dit aantal 

staat in redelijke verhouding tot de hoeveelheid GROEN die binnen de betreffende 

gemeenten ingezameld wordt. Derhalve is het niet mogelijk om een realistische 

verdeling tussen beide milieuparken op te geven.

2 Programma van Eisen 3

Overzicht 

hoeveelheden 

per deelstroom 

in 2018

Grof tuinafval: er wordt geen onderscheid gemaakt in deelstromen. Alles staat vermeld onder 

de definitie grof tuinafval. In onze optiek kan veegvuil geen deel uit maken van grof tuinafval. 

Veegvuil kent een andere samenstelling. Het betreft meer een minerale samenstelling dan een 

organische samenstelling. Is het tijdelijk handelingskader voor hergebruik PFAS houdende 

grond en baggerspecie van toepassing op het aangeboden veegvuil . Vraag: maakt het 

veegvuil afkomstig van evenementen of verkeerscalimiteiten deel uit van dit veegvuil.

Het echte veegvuil maakt geen deel uit van de stroom GROEN. 

Ook het veegvuil van evenementen en verkeerscalamiteiten maakt geen deel uit 

van deze aanbesteding.

Veegrondes, specifiek in het bladseizoen voor het opruimen van bladafval worden 

bij grof tuinafval gevoegd. In deze aanbesteding wordt bladafval, ingezameld met 

een veegwagen, bedoeld. Hier kan dus veegvuil in zitten.

3 Programma van Eisen 4 Tab 2 - A-3

Onder de deelstromen GROEN wordt ook benoemd Maaisel (bermgras en/of slootmateriaal. 

Slootmateriaal kent een andere samenstelling. Het betreft meer een minerale samenstelling 

dan een organische samenstelling. Is het tijdelijk handelingskader voor hergebruik PFAS 

houdende grond en baggerspecie van toepassing op het aangeboden slootsel. 

Bij het aangeboden slootmaaisel is sprake van schoon en onverdacht materiaal.

Het aangeboden slootmaaisel is conform Bijlage Aa, behorende bij artikel 4 van de 

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, onderdeel IV, categorie G1 toegestane 

inputstroom voor covergisting. Slootmaaisel mag ook worden gecomposteerd 

(artikel 10.1a of gefermenteerd). 

Uw mening dat het meer minerale dan organische samenstelling betreft, wordt niet 

gedeeld. Derhalve is er geen sprake van het tijdelijk handelingskader. 

4 Tab 10
1 ,2 en 

3

Deze vragen gelden voor de prijs welke opgegeven dient te worden voor het Transport vanaf 

de bulklocatie van de Gemeente Elburg, Nunspeet, Ermelo en Harderwijk:

vraag 1: Kunt u garanderen dat wanneer de inschrijver de opdracht krijgt om een vracht 

groenafval of biomassa op te halen vanaf de gemeentelijke bulklocatie, dat er dan altijd een 

volle vracht te laden is met een motorwagen -aanhangercombi van ca. 90 m3 welke zo'n 25 

ton per keer kan meenemen?

vraag 2: Indien u dit niet kunt garanderen, kunt u dan inzage geven in de gewichten per 

vracht zoals deze gedurende de meest recente jaren vanaf die locaties zijn afgevoerd?

vraag 3: zijn alle eigen bulklocaties van deze gemeenten goed  per motorwagen-

aanhangercombi te bereiken?

vraag 4: is het mogelijk om een schouw van de laadlocaties te organiseren?

Antwoord 1: Ja. We streven naar volle containers. Elke bulkcontainer kan een 

andere groenafvalsoort bevatten.

Antwoord 2: Niet van toepassing gezien antwoord op deel 1.

Antwoord 3: Ja, echter niet voor LZV voertuigen.

Antwoord 4: Nee.

5 Tab 10 1,2 en 3

Deze vragen gelden voor de prijs (per kilometer, per ton) welke opgegeven dient te worden 

voor het Transport van GROEN vanaf alternatieve ophaallocatie binnen de gemeentegrenzen 

naar de ontvangstlocatie:

vraag 1: Kunt u garanderen dat wanneer de inschrijver de opdracht krijgt om een vracht groen 

op te halen vanaf de alternatieve ophaallocatie, dat er dan altijd een volle vracht te laden is 

met een motorwagen -aanhangercombi van ca. 90 m3 welke zo'n 25 ton per keer kan 

meenemen?

vraag 2: Indien u dit niet kunt garanderen, kunt u dan inzage geven in de gewichten per 

vracht zoals deze gedurende de meest recente jaren vanaf die locaties zijn afgevoerd?

vraag 3: zijn alle alternatieve ophaallocaties van deze gemeenten goed  per motorwagen-

aanhangercombi te bereiken?

Antwoord 1: Indien er op een alternatieve lokatie geladen moet worden, kan de 

inschrijver óf een volle vrachtwagen laden op die lokatie, óf de 

vrachtwagen(combinatie) kan worden bijgeladen op de overslaglokatie voor de 

onderhavige gemeente tot een volle vracht. 

Antwoord 2: Niet van toepassing gezien het antwoord op deel 1. 

Antwoord 3: Ja echter niet voor LZV voertuigen. 

Nota van inlichtingen ISNV "Ontvangst, transport en verwerking van groenafval en biomassa" d.d. 25-09-2019
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Nota van inlichtingen ISNV "Ontvangst, transport en verwerking van groenafval en biomassa" d.d. 25-09-2019

6 Tab 10 1,2 en 3

Deze vragen gelden voor de prijs welke opgegeven dient te worden voor het Aftransport van 

GROEN vanaf milieuparken naar ontvangstlocatie:

vraag 1: Kunt u garanderen dat wanneer de inschrijver de opdracht krijgt om een vracht groen 

op te halen vanaf een milieupark, dat er dan altijd een volle vracht te laden is met een 

motorwagen -aanhangercombi van ca. 90 m3 welke zo'n 25 ton per keer kan meenemen?

vraag 2: Indien u dit niet kunt garanderen, kunt u dan inzage geven in de gewichten per 

vracht zoals deze gedurende de meest recente jaren vanaf de milieuparken zijn afgevoerd?

vraag 3: zijn alle milieuparken van de betreffende gemeenten goed  per motorwagen-

aanhangercombi te bereiken?

vraag 4: is het mogelijk om een schouw van de laadlocatie op de milieuparken te organiseren 

en dan bij voorkeur op een maandagmorgen wanneer er nog géén GROEN is opgehaald na 

ht gebruik  van het milieupark de zaterdag daarvoor?

Antwoord 1: Ja. We streven naar volle containers. Elke bulkcontainer kan een 

andere groenafvalsoort bevatten.

Antwoord 2: Niet van toepassing gezien antwoord op deel 1.

Antwoord 3: Ja, echter niet voor LZV voertuigen.

Antwoord 4: Nee.

7 Tab 3 11 BU-6

Door de inschrijver dient er een bulklocatie beschikbaar gesteld te worden voor de Gemeente 

Oldebroek resp. de Gemeente Putten. De eis is dat de bulklocatie binnen een afstand van 

maximaal 5 kilometer vanaf de gemeentegrens van de gemeente  Oldebroek resp. de 

gemeente Putten dient te liggen. Zoals wij kunnen inschatten zijn er vanwege de vereiste 

vergunningen slechts een zeer beperkt aantal locaties beschikbaar. Door de beperking van 

deze 5 kilometer eis wordt het aantal inschrijvers op deze aanbesteding beperkt, evenals de 

marktwerking door deze aanbesteding. In het kader van "level playing field"willen we u vragen 

om deze eis op te rekken van 5 naar 6 kilometer, waarbij de reistijd van maximaal 15 minuten 

vanaf de gemeentegrens gerespecteerd blijft. Kunt u hiermee instemmen?

De maximaal af te leggen afstand in kilometers komt te vervallen. De eis dat de 

bulklocatie binnen een reistijd van 15 minuten (enkele reis) bereikt moet kunnen 

worden met het in de eis opgenomen voertuigtype blijft gehandhaafd.

8
kwalitatieve criteria 

alle percelen

U stelt dat de gemeentelijke bulklocatie binnen de gemeentegrens of binnen een afstand van 

maximaal 5 kilometer en een restijd van maximaal 15 minuten vanaf de gemeentegrens 

moeten liggen. Bedoeld u hier 5 km EN 15 minuten of 5 km OF 15 minuten. Binnen 15 minuten 

kunnen immers meer km worden afgelegd dan 5. Daarnaast is de eis discriminerend omdat 

een inschrijver die  4 km in 15 minuten aflegt wel voldoet en een inschrijver die 6 km in 10  

minuten aflegt niet voldoet waarbij veronderstelde logistieke voordelen niet worden behaald.  

Om het aantal inschrijvers niet onnodig te beperken stellen wij voor enkel de eis van 15 

minuten te hanteren.

Zie het antwoord op vraag 7.

9 T8

Kwalitatieve gunningscriteria: Als opdrachtgevende overheid zult u er op bedacht zijn dat alle 

activiteiten welke gedaan dienen te worden in het kader van onderhavige aanbesteding 

volledig binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders worden uitgevoerd. Op diverse 

plekken dient de verwerker van een (deel-)stroom ingevuld te worden voor een bepaalde 

(deel-)stroom. Wordt een inschrijver door u uitgesloten voor het desbetreffende perceel indien 

de opgegeven verwerker niet voldoet op het moment van inschrijving aan de wettelijk vereiste 

vergunningen, ontheffingen , meldingen etc. welke voor de uitvoering van deze (deel-)stroom 

vereist zijn?

Nee, een inschrijver heeft de verplichting om op het moment waarop de opdracht 

aanvangt (1 januari 2020) aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen, in het bezit 

te zijn van de vereiste vergunningen, etc. Dus niet op het moment van inschrijving, 

maar bij aanvang van de opdracht. Dit volgt o.a. uit de aanbestedingswet. 

Opdrachtgever zal er op toezien dat inschrijver deze verplichtingen ook echt 

nakomt. Opdrachtgever zal onder geen beding accepteren dat de dienstverlening 

wordt uitgevoerd op een wijze die niet aan de wettelijke verplichtingen voldoet.

10
Bijlage Concept 

overeenkomst
5 9.1

In de concept overeenkomst staat dat de initiële looptijd 4 jaar is en eindigd van rechtswege 

op 31-12-2023. In de bijgevoegde 'samenvatting aanbestedingsprocedure' wordt een initiële 

looptijd van 2 jaar genoemd tot en met 31-12-2021 met de optie tot eenzijdige verlenging door 

de opdrachtgever van éénmaal maximaal 24 maanden. Welke initiële looptijd is de juiste; 1 x 4 

jaar of 2 x 2 jaar?

De looptijd zoals opgenomen is in 'samenvatting aanbestedingsprocedure' is juist (2x 

2 jaar). 

pagina 2 van 2


