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    Collegevoorstel 

Datum vergadering 3 juli 2018

Steller

Afdeling Openbare ruimte

Afdelingshoofd Afdelingshoofd Openbare Ruimte

Portefeuillehouder mr. J.E.M. (Jos) Custers 

Registratie nummer Z/17/070907-297606

Datum advies 15 juni 2018

Onderwerp: Herinrichting Breusterstraat / Raadhuisstraat te Eijsden.

Soort besluit: Openbaar

Adviesbesluit: 1. Het (concept) bestek “Herinrichting Breusterstraat / Raadhuisstraat” 
besteknummer 18254.1 inclusief bijlagen - d.d. juni 2018” te accorderen;

2. Kennis te nemen van de kredietraming op basis van de bestekraming en 
overeenkomstig vigerend aanbestedingsbeleid Eijsden-Margraten 
hiervoor een meervoudige onderhandse aanbesteding (op uitnodiging) te 
starten;

3. Gezien de huidige marktsituatie en in afwijking van het protocol 
aanbestedingen hiervoor 8 in plaats van 3 tot 5 inschrijvers uit te nodigen;

4. Na positief gunningsadvies de laagste inschrijver opdracht verlenen voor 
uitvoering van de werken;

5. Het afdelingshoofd mandateren om binnen voornoemd kredietbesluit de 
opdrachtverlening voor uitvoering van de werken, directie- en toezicht en 
milieukundige begeleiding verder af te handelen.

Samenvatting: In het recent vastgestelde Meerjaren Inversterings Programma (MIP) Wegen en 
Riolen staat het project Herinrichting Breusterstraat / Raadhuisstraat te Eijsden 
geprojecteerd voor uitvoering in het planjaar 2018.
Op 20 februari 2018 is op basis van een door uw college geaccordeerde 
startnotitie de planvoorbereiding en noodzakelijke onderzoeken opgesteld 
teneinde de werken vanaf september 2018 in uitvoering te kunnen nemen.
Momenteel zijn de plannen zover uitgewerkt dat het meervoudig onderhandse 
aanbestedingstraject kan worden opgestart. Op basis hiervan zal aansluitende 
opdrachtverlening plaatsvinden.

Routing
Datum vooroverleg pfh: 14 juni 2018 Financieel adviseur:
Datum Raadscommissie: AJZ consulent: Niet van toepassing
Datum Raadsvergadering: HRM consulent: Niet van toepassing
Datum Ondernemingsraad: Overige: Niet van toepassing
Datum persbericht:

Collegebesluit 1. conform advies besloten, met dien verstande dat het college een beperkte 
wijziging voorstelt op de inrichting.
2. voor kennisgeving aangenomen
3. conform advies besloten
4. conform advies besloten
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5. conform advies besloten

Toelichting 

Aanleiding
In vervolg op de geaccordeerde startnotitie en opdracht voor de nadere uitwerking van de 
herinrichtingsplannen zijn de werkzaamheden zover gevorderd dat het aanbestedingstraject en hierop 
aansluitende opdrachtverlening(en) in gang kunnen worden gezet.

Relatie met bestaand beleid en Programmabegroting
Het werkgebied wordt begrensd vanaf de aansluiting met de Kennedylaan/Cramignonstraat (winkelcentrum 
Breust) tot aan de overgang natuursteenverharding Raadhuisstraat ter hoogte van de Vroenhof.
De aansluitende wegen (Ursulinenstraat/Treffersteeg/Schoolstraat/Marathon en Stiegel) worden tot in de 
rechtstanden uitgevoerd.
Gelijktijdig zal de realisatie van de basisinspanning en kwalitatieve opwaardering riolering in de 
Breusterstraat worden uitgevoerd. In deze straat bevinden zich twee riolen. Deze zullen middels twee 
vemazingen worden gekoppeld ter hoogte van de Treffersteeg en de Marathon. Het DWA stelsel voldoet 
vervolgens aan de basisinspanning.
In een later stadium zal aansluitend de riolering gedeeltelijk van een relining (koustechniek) worden 
voorzien. De reliningswerkzaamheden kunnen ‘in verkeer’ plaatsvinden en worden op een later tijdstip 
binnen het regulier jaarlijkse “onderhoudsbestek rioleringen” uitgevoerd.
In het kader van wegbeheer dient een rehabilitatie van verhardingen (bovenbouw) plaats te vinden op de 
gehele Breusterstraat en Raadhuisstraat. Daarnaast dient de verkeersveiligheid binnen de kaders van 
‘Duurzaam Veilig’ voor de komende jaren te worden geoptimaliseerd.
Voor uitvoering van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat de bestekken worden geaccordeerd zodat 
de meervoudig onderhandse aanbesteding voor de aanstaande bouwvakantie kan worden afgerond.
De werkzaamheden zullen vervolgens in de periode september / december 2018 in uitvoering worden 
genomen.

Motivatie
Binnen het de Meerjarenbeleidsplannen Wegen en Riolen was voorzien in de uitvoering van verzwaard 
onderhoud aan de bovenbouw (rijbaan en loopstroken) en de uitvoering van een riooldiameter vergroting 
over het gehele tracé van de Breusterstraat.
Vooruitlopend op de nieuwe basisrioleringsplannen van de regio is intern gezocht naar alternatieve 
mogelijkheden met het oog op de riolering. Door bijvoorbeeld de afkoppeling van de kern Mariadorp ter 
hoogte van de recent uitgevoerde rioleringswerken in de Boomkensstraat (via BP Poelveld) en de 
afkoppeling van 2,5 HA verhard oppervlak nabij het winkelcentrum te Breust was de verwachting dat de 
bestaande riolering in de Breusterstraat met enkele kleinere aanpassingen gehandhaafd kon blijven. De 
aansluitend opgestelde berekening van het Basisrioleringsplan door de Regionale samenwerking 
Waterketen Geul en Maas bevestigde dit. In de uitvoering kan dus volstaan worden met enkele 
incidentele aanpassingen aan de riolering. 
Deze aanpak heeft de planuitvoering Breusterstraat met ruim een jaar vertraagd. Echter de financiële 
voordelen voor uitvoering van slechts beperkte rioleringswerken binnen dit (bodem)saneringsgebied 
belopen al snel een (theoretische) besparing van ruim € 800.000 welke nodig zou zijn bij de aanleg van 
650 meter betonriool rond 1000 mm.

Aan RA infra is na accordering van de startnotitie opdracht verstrekt voor de verdere planvoorbereiding 
en vormgeving van een bestek met tekening en directieraming met aansluitende aanbesteding. Eveneens 
zijn de noodzakelijke bodem-, asbest-, en asfaltonderzoeken uitgevoerd. Op basis van deze uitkomsten is 
een Busmelding (saneringsvergunning) bij de Provincie Limburg aangevraagd.
Deze aanvraag is in week 26 bij de provincie ingediend en heeft een wettelijke doorlooptermijn van 5 
weken. Dit betekent dat vanaf week 36 (begin september) feitelijk gestart worden met de sanerings-
werkzaamheden.

Voorjaar 2017 zijn de bedrijfsmiddelen van Enexis (middendruk gasleiding) en gedeeltelijke vervanging 
van de asbest waterleiding (WML) uitgevoerd.
Recent heeft de aanleg van de glasvezelkabel naar het Meetponton RWS plaatsgevonden.
Voor de bouwvakantie zal nog een afrondend overleg met de leidingbeheerders plaatsvinden. 
Overeenkomstig het onderdeel ‘planning’ kan de uitvoering van het bestek op basis van mondelinge 
afspraken met ondernemers in het voortraject gestart worden vanaf begin september 2018.
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Gevolgen  

Financiële gevolgen en dekking

Begrotingspost (incl. 
kostenplaats en 

kostensoort)

Begroot 
bedrag

A

Werkelijke 
geboekte 
uitgaven

B

Harde 
verplichting / 

bestelbon

C

Begrotings 
ruimte

D=(A-B-C)

Gevraagd bedrag 
voorstel

E

Extra vraag (-/-) / 
ruimte (+)

F=(D-E)
7210115-4333030 € 555.000 € 9.848 € 0 € 545.152
7722179-4333030 € 271.224 € 0 € 0 € 271.224
Totaal € 826.224 € 9.848 € 0 € 816.376 € 795.000 € 21.376

In het recent vastgestelde meerjaren-investeringsprogramma (MIP) Wegen en Riolen (10 april 2018) zijn deze 
bedragen financieel aangepast en opgenomen. 

De totale kosten voor uitvoering van de werken sluiten op basis van directieraming afgerond op € 795.000,00 
exclusief BTW en kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Aanneemsom civieltechnische werken volgens directieraming:         € 615.000,00
Kosten buiten de aanneemsom:

Planvoorbereiding en kosten onderzoek           € 23.950,00
Stelposten buiten de aanneemsom           € 16.750,00
Directievoering en dagelijks toezicht           € 35.770,00
Bijkomende kosten bodemsaneringen           € 53.400,00
Verplaatsen en aanpassen openbare verlichting           € 43.800,00

        € 788.670,00
Onvoorzien en ter afronding.            €  6.330,00

Totale uitvoeringskosten exclusief BTW         € 795.000,00

       (Voor een nadere specificatie van de kosten zie de bijgevoegde kostenraming d.d. 11 juni 2018).

Gezien de economische opleving en ‘volle portefeuilles’ bij aannemers binnen de wegenbouwmarkt op dit 
moment, is de verwachting dat het aanbestedingsresultaat niet veel zal afwijken van de geraamde 
aanneemsom. Dit wederom impliceert dat het gereserveerde investeringskrediet van € 826.224
(€ 555.000 voor wegen en € 271.224 voor aanpassingen aan de riolen) naar verwachting toereikend zal zijn 
voor realisatie van het bestek met bijkomende werkzaamheden.
In de vergadering van 27 februari 2018 zijn de noodzakelijke kredieten door uw college beschikbaar gesteld.

Juridische gevolgen
N.v.t.

Personele gevolgen
De werkzaamheden kunnen binnen de reguliere jaarplanning van de afdeling Openbare Ruimte worden 
uitgevoerd. De doorlooptijd in de fysieke uitvoering is volgens de huidige inzichten en voorgestelde 
fasering naar schatting 14 werkweken. 
Binnen het jaarplan Openbare Ruimte, team projecten is het project in uren verantwoord ( .
Voor de directievoering en het houden van dagelijks toezicht is bij de offerte-aanvraag planvoorbereiding 
eveneens een offerte gevraagd voor uitvoering van voornoemde werken. RA infra was hier eveneens de 
laagste aanbieder met een weekprijs van € 2.305,00.
Voor de noodzakelijke begeleiding van de bodemsanering wordt voorgesteld om deze in principe op 
offerte basis uit te besteden aan RA infra. Voordeel van een dergelijke constructie kan zijn dat de 
milieukundige begeleiding van de grondwerken (Mkb’er) vaak bij dezelfde persoon als de toezichthouder 
op het werk kunnen worden ondergebracht en de extra kosten hierdoor beperkt kunnen worden.

Risico’s
Bij het niet tijdig nemen van het besluit kunnen de werkzaamheden niet in de voorgestelde periode 3 
september tot en met 14 december worden gerealiseerd. De werkzaamheden zullen dan afhankelijk van de 
weersomstandigheden in 2019 doorlopen. Dit in tegenstelling dan wat dat mondeling met ondernemers 
gecommuniceerd is. Met het oog op de omzet bij winkeliers tijdens de periode van feestdagen in de 
decembermaand is de kans aanwezig dat claims voor winstderving kunnen worden ingewacht.
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Inkoop en aanbesteding
De civieltechnische aanneemsom is in de bestekraming begroot op € 600.000,00 exclusief BTW.
Conform vigerend aanbestedingsbeleid kan hiervoor een meervoudig onderhandse aanbesteding 
plaatsvinden. De laagste aanbesteders van de vorige aanbesteding zijn overeenkomstig ‘protocol 
aanbestedingen’ toegevoegd.
Gezien het bij deze aanbesteding een inschrijving op laagste prijs betreft wordt voorgesteld om vanwege de 
economische opleving en ‘volle portefeuilles’ van meerdere aannemersbedrijven niet de gestelde 3 tot 5 
inschrijvers conform aanbestedingsbeleid, maar 8 inschrijvers uit te nodigen voor het doen van een 
prijsopgave. Hierdoor wordt de onderlinge concurrentie versterkt, wat de prijstelling voordelig kan 
beïnvloeden.

Voorgesteld wordt dan ook de volgende aannemers hiervoor uit te nodigen:

1. Van Mourik wegen;
2. KWS wegen;
3. BLM wegenbouw;
4. Wegenbouw Limburg;
5. Strabach wegen;
6. Heijmans wegen;
7. Kurvers Wegenbouw;
8. Dura Vermeer.

Duurzaamheid
Voor het onderdeel ‘duurzaamheid’ zijn binnen het project geen financiële middelen voorzien om aanvullende 
maatregelen in uitvoering te nemen.
Wel zullen zoals gebruikelijk bij deze projecten het aspect ‘Cradle to Cradle’ van toepassing zijn en zullen 
alleen gecertificeerde materialen worden verwerkt door gecertificeerde bedrijven.
Daarnaast wordt gelijktijdig met de reconstructie de openbare verlichting duurzaam omgebouwd met 
toepassing van LED armaturen met de noodzakelijke voorschakel- en dimapparatuur overeenkomstig het 
beleidsplan “Openbare Verlichting’. 
Daarnaast zullen de masten worden voorbereid voor toepassing van sfeer- en feestverlichting in deze 
verbindingsweg tussen winkelcentrum Breust en Oude kern Eijsden.

Overleg met de portefeuillehouder
Vanaf de opstart van de planvoorbereiding heeft periodiek overleg met de portefeuillehouder plaatsgevonden. 
Vanwege het aantreden van een nieuwe portefeuillehouder Openbare Ruimte zijn de voorliggende plannen op 
14 juni jongstleden met hem doorgenomen en besproken.

Planning
De werkzaamheden kunnen op basis van de aanbestedingstermijn en overleg met bewoners en ondernemers 
in het voortraject worden opgestart vanaf maandag 3 september 2018.
Volgens planning zal het totale project circa 14 werkweken in beslag nemen en uiterlijk op 14 december 2018 
worden afgerond.

Onderstaand wordt in een beknopt overzicht de planning van de vervolgwerkzaamheden weergegeven:

Besluitvorming bestek en voorlopig uitvoeringskrediet B&W 26 juni 2018
Uitnodiging tot het uitbrengen van offerte en toesturen bestek (8) 29 juni 2018
Inlichtingen aannemers op het bestek 6 juli 2018 (per e-mail)
Onderhandse aanbesteding werken 12 juli 2018
Gunningadvies RA infra (criteria laagste prijs) 16 juli 2018
Verstrekken diverse opdrachten aannemer, toezicht, bodem etc. 25 juli 2018
Bouwvakantie 20 juli tot en met 17 augustus
Informatiebrief bewoners en publicatie gemeenteberichten 22 augustus 2018
Informatie avond aan bewoners en belanghebbenden 30 augustus 2018
Start werken 3 september 2018
Werken gereed / opname werken 14 december 2018.
Oplevering werken (na onderhoudsperiode) 15 juni 2019
Financiele afrekening project 15 september 2019
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Communicatie

Voor de start van de uitvoering zal door de aannemer een informatie avond worden georganiseerd. Tijdens 
deze bijeenkomst kunnen de bewoners kennismaken met het ‘bouwteam’ en ontvangen ze nadere 
detailinformatie over uitvoeringsfaseringen, omleidingenrouten etc.
Daarnaast zal voor de start van de fysieke werkzaamheden een schriftelijke kennisgeving met faseringen, 
data en (bereikbaarheids-) gegevens bouwteam huis aan huis rond het werktracé bezorgd worden.
Tevens zal een (of meerdere indien nodig) publicatie(s) in de gemeenteberichten worden opgenomen.
Ook zal het project met de vorderingen en faseringen via de gemeentelijke website onder ‘het kopje, Werk in 
uitvoering’ worden gecommuniceerd.
Ook de hulpdiensten en openbaar vervoer zullen tijdig voor de start van de werkzaamheden nader worden 
geïnformeerd. Waarbij voornamelijk met de regionale brandweer aanvullende afspraken gemaakt dienen te 
worden ten aanzien van af en aanrijrouten naar de kazerne Eijsden.

Participatie
Op de participatieladder valt het project onder de kwalificatie “informeren”. Dit heeft in het voortraject 
plaatsgevonden middels een informatieavond en de bilaterale overleggen met afvaardigingen van 
bewoners en ondernemers.
In het voortraject is voor opstart van de planopstelling meermaals overleg geweest met diverse 
afvaardigingen van de bewoners en individuele ondernemer van de Breusterstraat en omgeving. 
Daarnaast heeft op 3 mei een informatie avond plaatsgevonden waarin het (concept) Definitief Ontwerp 
met de aanwezige bewoners (ca.65 a 70 personen) zijn besproken. 
Het meest voorkomende onderdeel was de huidige begaanbaarheid en breedte van het bestaande trottoir 
tussen de Treffersteeg en Marathon en de oversteek mogelijkheden voor minder-validen.
Dit is in de nu voorliggende bestek tekeningen aangepast middels een minimale tracé verplaatsing, 
waardoor er trottoirs ontstaan van minimaal 110 cm breedte (incl. trottoirband). Dit in tegenstelling tot de 
huidige breedte van 40 tot 50 cm op enkele plaatsen in het tracé. Ook de oversteekvoorzieningen voor 
minder validen zijn door de toepassing van de plateaus geoptimaliseerd.
De overige inbreng is met name terug te voeren op persoonlijke wensen zoals aanpassen hoogten 
inritten ter voorkoming wateroverlast, gebreken in huisaansluitingen riool etc.  Deze zijn over het 
merendeel verwerkt in het nu voorliggende bestek.
De bewoners worden hierover aanvullend geïnformeerd bij een volgende informatie-avond met de dan 
bekende civiele aannemer.
Door het wegvallen van een overkoepelende orgaan als de E.O.V. (Eijsdense ondernemers Vereniging) 
zullen de nabij gelegen ondernemers (o.a. Kerkstraat/Vroenhof en Winkelcentrum Breust) tijdig 
individueel benaderd worden.

Bijlagen  

Naam bijlage: Zaaknumme
r

Documentnr. Digitaal. 
beschikbaar Ja/Nee

Collegebesluit Startnotitie en opstart 
planvoorbereiding Z/17/070907 237520 ja
Bestek en bijlagen. Z/17/070907 298576 ja
Kostenraming op basis van bestek 
d.d.11 juni 2018 WW. Z/17/070907 297621 ja
Bestektekening nieuwe situatie blad 01 
(oostelijk deel, Breusterstraat) Z/17/070907 297622 ja
Bestektekening nieuwe situatie blad 02 
(Westelijk deel, Raadhuisstraat) Z/17/070907 297622 ja
Milieukundig onderzoek Z/17/070907 298577 ja
V en G- plan Ontwerpfase Z/17/070907 298591 ja
Aanvraag Busmelding PL. Z/17/070907 298577 (bijl.9) ja
Overzichtslijst ondernemers omgeving. Z/17/070907 297620 ja


