
OVERZICHT AANBESTEDINGEN GR GEUL EN MAAS (toezegging raadsronde 19 mei 2021) 

 

Stadsbeheer Maastricht is thans bezig met de aanbesteding van 14 afvalstromen1 behorend tot de 

milieuparken en daarmee onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas. Van deze 

14 afvalstromen worden 10 afvalstromen Europees en 4 afvalstromen onderhands aanbesteed, 

middels de percelenregeling.  

 

Onderhands aanbesteding (percelenregeling) 

Voor wat betreft de onderhandse aanbestedingen gaat het om de 4 bijzondere afvalfracties: asbest, 

drukhouders, EPS en vlakglas. Deze afvalstromen mogen omwille van hun bescheiden begroting (ook 

meerjarig gezien) onderhands aanbesteed worden. Inmiddels zijn de opdrachten definitief gegund 

aan de verschillende verwerkers. 

 

Europese aanbesteding 

De overige 10 afvalstromen zijn opgenomen in een Europese aanbestedingsprocedure. Het gaat om 

de afvalstromen: dakafval, frituurvet, grond, gips, harde kunststoffen, KCA, op- en overslag gha, 

matrassen, metalen en puin. De aanbesteding hiervan is omkleed met strikte procedures op het 

gebied van nauwkeurige prijstelling (tarief), verantwoordingsdocumenten (financieel draagkracht, 

certificeringen, referentieopdrachten, onderaanneming, verzekeringen, etc.) en reactietermijnen 

(proceduretermijnen).  

 

Definitief gegund 

De afvalstromen: metalen, puin, KCA, frituurvet, gips, harde kunststoffen zijn definitief gegund. De 

inschrijfprijzen van de verwerkers, zijn door het inkoop- en aanbestedingsteam als aanvaardbaar 

beoordeeld en men voldeed aan de noodzakelijk (administratieve) vereisten om de afvalstromen 

veilig en conform de bestekseisen te verwerken. 

 

Voorlopig gegund  

De afvalstromen: dakafval, grond en op- en overslag grof huishoudelijk afval zijn voorlopig gegund. 

De reden dat deze afvalstromen nog niet definitief gegund zijn is ofwel dat er nog sprake is van de 

standstill-termijn (bij dakafval) ofwel omdat één van de inschrijvers bezwaar heeft gemaakt tegen de 

gunningsbeslissing (bij grond en op- en overslag grof huishoudelijk afval). De verwachting is evenwel 

dat deze afvalstromen weldra definitief gegund kunnen gaan worden.  

 

Nog in procedure 

De afvalstroom: matrassen verkeert nog in procedure. Deze afvalstroom is onlangs opnieuw en 

separaat Europees aanbesteed, dit omdat bij de eerste Europese aanbesteding geen geldige 

inschrijving was ontvangen. De uiterste inschrijving van deze nieuwe Europese aanbesteding staat 

gepland op 3 juni 2021. De gunning staat vervolgens gepland op 29 juni 2021. 

 

  

                                                           
1 Asbest, dakafval, drukhouders, EPS, frituurvet, grond, gips, harde kunststoffen, KCA, O&O gha, matrassen, metalen, puin en 

vlakglas. 



 

Afronding aanbestedingen  

Wanneer alle onderhandse en Europese aanbestedingen definitief zijn afgerond, kan Stadsbeheer 

Maastricht de financiële consequenties van de aanbesteding definitiever uittekenen. Het gaat dan 

overigens niet alleen om de verandering in de verwerkingskosten, maar ook om veranderingen in de 

transportkosten en apparaatskosten. In de nieuwe situatie zal Stadsbeheer Maastricht het 

aftransport (naar de verwerkers) grotendeels zelf te gaan uitvoeren, in plaats van het uitbesteden 

van deze werkzaamheden. In de aanloop naar de volgende bestuursvergadering van de GR Geul en 

Maas (begin juli a.s.) zal Stadsbeheer Maastricht deze veranderingen in de verwerkingskosten, 

transportkosten en apparaatskosten gaan inventariseren. Daarmee kan Stadsbeheer Maastricht 

beter een totaaloverzicht van de veranderingen aan de lastenkant (verwerkingskosten – 

transportkosten – apparaatskosten) in beeld brengen en daarover rapporteren aan het GR-bestuur. 

Afhankelijk van de financiële gevolgen (plus en min) zullen vervolgens de deelnemende gemeenten 

door het GR-bestuur geïnformeerd worden.  

 

 


