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Jose van Beeck

Gemeente Woudenberg

transitievisie warmte

Gebaseerd op: Inkoopstrategie uitgebreide vorm - tot 1.500K / 100k

De waarde van de opdracht is: 45.000,00 in euro's excl. BTW

Type: Dienst

Betreft het een overheidsopdracht?: Ja

Wat is het zaaknummer?:

Wat wordt er ingekocht (doelstelling en aard)?

elke gemeente moet voor eind 2021 een transitievisie warmte (TVW) opgesteld hebben. Dit geeft inzicht in hoe de gemeente de verschillende wijken
van het aardgas af kan krijgen en welke alternatieve warmtebronnen de gemeente tot de beschikking heeft.

Voer een product-/marktanalyse uit.

het product moet een bruikbaar document zijn waar de gemeente een goede start kan maken met de uitvoering. Het geeft inzicht in de mogelijkheden
van de verschillende wijken. Hierbij komen de bronnen, de staat van de huizen en de infrastructuur aan bod. 

het is een visie, de gedetailleerdere uitwerkingen komen terecht in de wijkuitvoeringsplannen. 

Doordat elke gemeente voor eind 2021 een TVW moet hebben opgesteld, zijn er verschillende bureaus die dit aanbieden. Onze voorkeur gaat uit naar
een bureau dat hier al ervaring in heeft en de gemeente en haar werkwijze kent.

Zijn er afwegingen gemaakt om Maatschappelijk Verantoord Inkopen (MVI) mee te nemen in de inkoop("Ideeel")?:  Nee

Wat is de gekozen inkoopprocedure?:  Enkelvoudig onderhands (1 op 1)

Geef een toelichting op de gekozen inkoopprocedure.

Het bureau dat een offerte wordt gevraagd heeft bewezen ervaring op het vlak van het opstellen van warmtevisies voor gemeenten. Daarnaast heeft
dit bureau ervaring met de gemeente en de regio. Zo zijn ze betrokken bij het opstellen van de regionale energiestrategie regio Amersfoort (RES) en
hebben daarvoor al onderzoek gedaan naar de opties van warmte in de regio. Ook stellen zij de TVW op voor verschillende gemeenten in de regio
Amersfoort, maar ook voor gemeente Utrechtse Heuvelrug, zodat zij ook van het zuidelijk deel van de regio een goed beeld hebben. Zij hebben voor
Woudenberg al een energietransitieatlas opgesteld en wij zijn zeer tevreden over de producten en werkwijze die we tot nu toe hebben gezien wat een
goede basis is voor de TVW.

Komt de ondernemer uit de gemeente?:  Nee

Welke ondernemer wordt uitgenodigd?

Bureau Over Morgen

Worden de Algemene voorwaarden toegepast?:  Ja

Inkoopstrategie mag getekend worden door de medewerker.

Stuur de strategie ter controle langs IBMN (woudenberg@ibmn.eu).:
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