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Afwijken inkoopbeleid provincie Zeeland natuurherstel 182 en
193 aanleg drie broedeilandjes

1. Instemming met de opdrachtverstrekking aan Sweco
voor een bedrag van € 127.817,22 exclusief btw voor het
plaatsen van drie drijvende broedeilandjes, via
leverancier Nauticube
2. Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid
(aanbestedingsdrempel) diensten boven de € 50.000,3. Kosten te laste brengen van het budget 72540 Natura
2000

begrotingswijziging vervaardigen?

Nee

aanleiding

Broedeilandjes: Voor twee natuurherstel projecten worden drie
drijvende broedeilandjes aangelegd. Ontwerp is van Magrid en
bestellen bij leverancier en contact met partijen door Sweco,
Hiervoor is geen tussenkomst van een aannemer noodzakelijk en
maken we geen gebruik van het ROK (raamovereenkomst)
N2000.
Elk broedeilandje kost € 35.680,74 per stuk, die via Sweco aan
leverancier Nauticube worden betaald en de natuurtoetsen,
directievoering en toezicht van Sweco zijn € 20.775,Totale kosten: € 127.817,22 excl. BTW
Dat is boven de twee maal max. € 50.000,- , de aanbestedings
drempel in het inkoopbeleid Zeeland.
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Overwegingen en advies
Om de instandhoudingsdoelstellingen voor soorten en habitats uit de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn te behalen, moeten in de Natura 2000-gebieden (en deels ook daarbuiten)
herstelmaatregelen worden getroffen. In dat kader lopen twee opdrachten natuurherstel voor
de natuurgebieden Neeltje Jans, Suzanna’s en Kisters inlaag en de Margarethapolder.
De beheerders Natuurmonumenten (NM), het Zeeuwse Landschap (HZL) en
Staatsbosbeheer (SBB) werken samen met PZ aan het uitbreiden van de broedgelegenheid
van grote stern, visdief en dwergstern in Zeeland. Een relatief eenvoudige en succesvol
gebleken methode is het daarvoor in geschikte wateren aanbrengen van een kunstmatig
drijvend broedeiland. Het broedvogeleiland, “Sterre” (synoniem voor visdief) geheten, is
modulair opgebouwd uit gekoppelde elementen van 0,50 x 1,00 m en kan in omvang
variëren. Het is rondom voorzien van een gaasconstructie om te voorkomen dat de jonge
vogels van het eiland vallen en om predatie door ratten tegen te houden. Op het oppervlak
van het eiland wordt bovenop worteldoek aangebracht, met daarover een laag grind en
kokkelschelpen. De Britse leverancier Nauticube levert de materialen en zet eilandjes op
locatie in elkaar.
Financiële consequenties en alternatief
Provincie Zeeland heeft sinds 2019 met 5 aannemers een raamovereenkomst afgesloten ten
behoeve van het uitvoeren van herstelwerkzaamheden in Natura2000-gebieden (ROK:
Natuurherstel). Het gaat hier om de uitvoering van werkzaamheden die voortkomen uit het
Natuurherstelprogramma (o.a.: aanvullend maaien, dynamiek verbeteren door plaggen, het
verwijderen van Amerikaanse vogelkers en vervolgbeheer, etc.). Voor het opstellen/uitvoeren
van natuurtoetsen, bestekvorming en contractstukken, aanbesteding, directievoering en
toezicht, maakt de Provincie Zeeland gebruik van verschillende ingenieursbureaus.
Waaronder dus ook Sweco.
In dit specifieke geval is er alleen een bestelling van drie broedeilandjes bij een leverancier in
Engeland (onderaannemer Nauticube). Deze levert de onderdelen en zet de broedeilandjes
ter plekke in elkaar. Het ontwerp is van Magrid en Nauticube is de enige leverancier. Er is in
dit geval geen uitvoeringswerk voor een aannemer uit de ROK. Op dit moment staan de drie
eilandjes voor Zeeland in reservering en bij akkoord kan Sweco de bestelling plaatsen.
Als we het werk via een aannemer uit de ROK laten lopen, geeft dat drie maanden vertraging
(i.v.m. aanbestedingstraject), waardoor de provincie waarschijnlijk geen tijd meer heeft de
eilandjes nog dit jaar aan te laten leggen. In oktober start het stormseizoen en mag de
aannemer niet over waterkerende dijken meer rijden. Op 15 maart start het broedseizoen,
waardoor de aanleg pas in augustus 2023 kan worden gerealiseerd. De provincie zal dan ook
opnieuw een aanlegvergunning moeten aanvragen bij het waterschap en Rijkswaterstaat. Bij
een eventuele aanbesteding zal een aannemer de bestelling van Sweco overnemen,
waarvoor ze naar verwachting tussen de € 10.000,- en € 15.000,- zullen vragen. En Sweco
zal dan nog steeds kosten maken voor de voorbereiding van die aanbesteding, circa € 5.000,. Die € 15.000,- tot € 20.000,- extra kosten leveren niets extra op in de natuur, want de
bestelling kan Sweco nu kosteloos doen, omdat zij al de opdracht hebben voor de
directievoering en het toezicht.
De voorziene betalingen zijn nu € 20.775,- aan Sweco voor de natuurtoets, directie en
toezicht en € 107.042,22 betaling aan Nauticube via Sweco. Sweco verdient niets aan de
betaling aan Nauticube.

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
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Bestuurlijke planning en doorlooptijd
Portefeuille Overleg
Gedeputeerde Staten

31 augustus 2022
20 september 2022

Consequenties besluit
Financiële consequenties
De kosten zijn gedekt uit het budget 72540 Natuurherstel Natura 2000 beheerplannen,
€ 127.817,22

Juridische consequenties
N.v.t.

Personele consequenties en inhuur
N.v.t.

Inkoop & aanbesteding
Inkoop wijkt af van inkoopbeleid.
Vanwege het specifieke karakter van deze opdracht, instemmen met het voorstel om voor
deze opdracht af te wijken van het inkoopbeleid.

