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Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 6 juli en
31 augustus 2010 hebben vastgesteld het:
Wijzigingsbesluit Beleidsregels aanbesteding provincie Limburg
Artikel I
De Beleidsregels aanbesteding provincie Limburg worden als volgt gewijzigd:
A. Artikel 2, lid 2 vervalt en lid 3 wordt vernummerd tot lid 2
B. Aan artikel 3, aanhef wordt “De regels zijn niet van toepassing op opdrachten voor diensten:”
vervangen door “ De regels zijn in ieder geval niet van toepassing op opdrachten voor diensten: “
C. Artikel 7 vervalt.
D. Artikel 8 wordt vernummerd tot artikel 7 en komt te luiden: “Procedures voor leveringen en
diensten”.
E. In artikel 8 (wordt artikel 7), tweede lid wordt “een geraamde waarde van € 100.000 exclusief
BTW” vervangen door: “een geraamde waarde tot aan de Europese drempel voor leveringen en
diensten”.
F. Artikel 9 wordt vernummerd tot artikel 8 en komt te luiden: “Procedures voor werken”.
G. In artikel 9 (wordt artikel 8), eerste lid wordt “op de wijzen van aanbesteding genoemd in artikel 7,
eerste lid, en de leden drie en vier van dit artikel”vervangen door: “bij het plaatsen van
opdrachten voor werken”.
H. In artikel 9 (wordt artikel 8), derde lid wordt “een geraamde waarde van € 206.000 exclusief BTW”
vervangen door: “een geraamde waarde tot aan de Europese drempel voor werken”.

I.

Er wordt een nieuw artikel 9 ingevoegd, dat komt te luiden: “Artikel 9 Combinatie van opdrachten
Een opdracht die elementen bevat van werken, leveringen en/of diensten wordt geplaatst volgens
de procedure van het element dat de hoogste waarde vertegenwoordigt.”
J. In artikel 10, tweede lid wordt “van het bepaalde in artikel 7, eerste lid, artikel 8, tweede en derde
lid en artikel 9, derde en vierde lid” vervangen door: “van het bepaalde in artikel 7, tweede lid en
artikel 8, derde lid.”
K. In artikel 10, derde lid wordt “van het bepaalde in artikel 7, eerste lid en artikel 8, tweede en
derde lid”vervangen door “van het bepaalde in artikel 7, tweede lid.”
L. In artikel 10, vierde lid wordt “van het bepaalde in artikel 7, eerste lid en artikel 8, tweede en
derde lid en artikel 9, tweede, derde en vierde lid” vervangen door: “van het bepaalde in artikel 7,
tweede lid en artikel 8, derde lid.”
M. In artikel 10, vierde lid, onder c wordt “ de waarde van de aanvullende opdracht bedraagt niet
meer dan 50% van het bedrag van de hoofdopdracht”vervangen door: “de waarde van een of
meer aanvullende opdracht(en) bedraagt in totaliteit niet meer dan 50% van het bedrag van de
hoofdopdracht”
Artikel II
Op aanbestedingsprocedures waarmee reeds een aanvang is gemaakt voorafgaand aan de
inwerkingtreding van de wijziging van deze beleidsregels, blijven de Beleidsregels aanbesteding provincie
Limburg van 7 februari 2003 (Prov.Blad. 2003, 13), laatstelijk gewijzigd bij besluit van Gedeputeerde
Staten d.d. 16 december 2008 (Prov.Blad 2008,18) van toepassing.
Artikel III
Gedeputeerde Staten maken de nieuwe integrale tekst van de Beleidsregels aanbesteden bekend door
plaatsing in het Provinciaal Blad.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking op 15 oktober 2010.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
dhr. L.J.P.M. Frissen, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 14 oktober 2010
De Secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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