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Geachte heer Van der Burgt,
In uw brief dd. 31 j anuari 2012 stelt u - op grond van artikel 41 van het Reglement van
Orde - een aantal vragen over het vervangen van een aantal armaturen van de openbare
verlichting, zoals besloten is in de raadsvergadering van januari 2012.
U heeft hierover de volgende vragen gesteld, waarbij wij per vraag ons antwoord geven:
1. Vraag: Wat is/was het programma van eisen m.b.t. deze vervanging en door wie is
dat programma vastgesteld?
Antwoord: Het betreft hier een voorstel van Nobra, onze beheerder van de openbare
verlichting, ter bepaling van welke masten en armaturen vervangen moeten worden
met de vervangingskosten. Het is geen dus geen programma van eisen ten behoeve
van een offerteaanvraag cq. aanbesteding.
2. Vraag: Hoeveel en welke alternatieve oplossingen heeft u in het keuzeproces
meegenomen en op welke gronden is de keuze voor de bovenvermelde armaturen
gedaan?
Antwoord: Er is nog geen keuze gemaakt. De offerteaanvraag moet nog worden
opgesteld.
3. Vraag: Kunt u aantonen dat met de gekozen armaturen de verlichtingscondities
minimaal gelijk blijven aan de huidige situatie en in het geval van een afwijking
naar beneden uitleggen waarom u daar voor kiest?
Antwoord: Uitgangspunt van de offerteaanvraag dat de lichtopbrengst van de
nieuwe armaturen minimaal gelijk is aan de huidige armaturen.

Vraag: De bovenvermelde productnamen zijn benamingen van een productfamilie.
Kunt u exact aangeven welk armatuur u aan gaat schaffen en welke lichtbron en
controlemogelijkheden ( o.a. dimmers) dit armatuur bevat? Kunt u tevens de
noodzakelijkheid van deze keuzes duiden in het programma van eisen?
Antwoord: Voor de meervoudige offerteaanvraag is in principe voor een bepaalde
armatuur gekozen als referentie en in het kader van een kwaliteitsbeoordeling. Dit
armatuur voldoet volgens onze adviseur aan de benodigde lichtopbrengst, is
energiezuinig en komt overeen met de huidige en te handhaven armaturen. Het is
gebruikelijk om in een offerte aanvraag een bepaalde type en leverancier te
vermelden om een referentie te hebben voor het beoordelen van vergelijkbare
armaturen. De uitgenodigde aannemers worden uitgenodigd (door de toevoeging "
of gelijkwaardig") om aanbiedingen met alternatieve armaturen in te dienen.
Samenvattend:
Er worden geen leveranciers uitgesloten; de aannemers zijn vrij in de keuze van
armatuur en dus leverancier. Het inkoopbeleid wordt gevolgd.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
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