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Keuze gemeente Rotterdam

De Gemeente Rotterdam heeft ervoor
gekozen om een groot gedeelte van de
materialen toegepast en gebruikt in
“Werken”. Ter beschikking te stellen aan de
aannemer.

Ook bekend als “Directieleveringen”
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Voorbeelden Directieleveringen

•Straatbakstenen
•Stoepbanden
•Openbare verlichting
•Rioleringsbuizen
•Straatmeubilair
•Hout
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Europees aanbesteden materialen

Deze keuze betekent dat de Gemeente
Rotterdam deze “Directieleveringen” zelf
inkoopt middels Europese aanbestedingen.



9-12-20159-12-20155

Afdeling Materiaalvoorziening

Aannemers die een Directielevering, in dit geval
hout, nodig hebben voor een opdracht kunnen dit
bestellen bij het afroepkantoor van de afdeling
Materiaalvoorziening van de gemeente
Rotterdam, die de bestelling vervolgens afroept
bij een van de gecontracteerde leveranciers.
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Waarom deze keuze?

•Deze keuze is voornamelijk gemaakt omdat de
Gemeente Rotterdam een eigen Rotterdamse
Stijl (RS) heeft.

•Deze Rotterdamse Stijl is terug te vinden in onze
zogenaamde Toolkit.

http://www.rotterdam.nl/Stadsontwikkeling/Document/Rotterdamse%20stijl/toolkit.pdf
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Overige reden van deze keuze

Beheersbaarheid en borgen van:
-Kwaliteit;
-Uniformiteit;
-Duurzaamheid;

• Eveneens door de afdeling materiaalvoorziening die in
het geval van hout, de check doet op de certificering
zowel bij levering (pakbon) als factuur (chain of custody
nummer coc).
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Toolkit Rotterdamse Stijl
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Voorbeelden materialen Rotterdamse Stijl
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Directieleveringen Hout

Directieleveringen m.b.t. hout

§Straatmeubilair
§Speeltoestellen
§Hout t.b.v. Grond, Weg en Waterbouw:

§Damwanden;
§beschoeiingschotten/palen;
§gordingen;
§steigers;
§dekdelen.
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TPAC

§ De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) toetst houtcertificatiesystemen aan de
Nederlandse Inkoopcriteria en brengt hierover advies uit aan het Ministerie van I&M.
Deze commissie is in het leven geroepen omdat de Rijksoverheid zichzelf heeft
verplicht om alleen nog duurzaam in te kopen. Naast de Inkoopcriteria, ontwikkeld
met Nederlandse stakeholders, beschikt TPAC over duidelijke procedures die ervoor
zorgen dat de beoordeling van certificatieschema's transparant, betrouwbaar en
controleerbaar verloopt.

Geaccepteerd door de Staatssecretaris voor het Nederlands Inkoopbeleid:

§FSC Internationaal

§PEFC Internationaal voor de Nederlandse markt

§MTCS (PEFC Maleisië)
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Bestekstekst Europese aanbesteding

§Bestekstekst als selectie/ geschiktheideis
Voor 2 Juni 2014
§De inschrijver dient in het bezit te zijn van de certificaten die door

TPAC goedgekeurd en door de Minister van Infrastructuur en Milieu
in het inkoopbeleid opgenomen zijn. Momenteel zijn dat FSC
Internationaal en PEFC Internationaal (uitgezonderd MTCS), met de
daarbij behorende Chain of Custody nummer. Voor aanvullende
informatie betreffende de certificeringen verwijzen wij u naar de
hieronder staande website.

www.tpac.smk.nl/nl/s518/TPAC-home/c491-Informatie-voor-inkopers-nl

Na 2 Juni 2014
§De inschrijver dient in het bezit te zijn van de certificaten die door

TPAC goedgekeurd en door de Minister van Infrastructuur en Milieu
in het inkoopbeleid opgenomen zijn. Momenteel zijn dat FSC
Internationaal, PEFC Internationaal en MTCS (PEFC Maleisië), met
de daarbij behorende Chain of Custody nummer. Voor aanvullende
informatie betreffende de certificeringen verwijzen wij u naar de
hieronder staande website.

www.tpac.smk.nl/nl/s518/TPAC-home/c491-Informatie-voor-inkopers-nl



9-12-20159-12-201513

Resultaat
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Vragen?
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Dank voor uw aandacht!


