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Provinciale Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van
8 oktober 2010 hebben vastgesteld:

Wijzigingsverordening Bevoegdhedenverordening
Artikel I
A. In artikel 5, eerste lid wordt “een procedure van openbare aanbesteding of een procedure van
openbare aanbesteding met voorafgaande selectie” vervangen door “een procedure van meervoudig
onderhandse aanbesteding waarbij minimaal 3 offertes worden gevraagd. De mogelijkheid tot het
toepassen van een openbare aanbesteding blijft aanwezig. Gedeputeerde Staten kunnen
drempelbedragen vaststellen, waar beneden met een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking kan worden volstaan.”
B. Artikel 5, tweede lid vervalt.
C. Artikel 5, derde lid wordt vernummerd tot artikel 5, tweede lid.
D. In artikel 5 derde lid (wordt tweede lid), wordt “het Aanbestedingsreglement Werken 2004” vervangen
door “Aanbestedingsreglement Werken 2005“ en vervalt: “Bij het plaatsen van opdrachten voor
werken tot een geraamde waarde van € 250.000,00 exclusief BTW kan gebruik worden gemaakt van
een procedure van onderhandse aanbesteding met dien verstande dat er meerdere offertes worden
gevraagd. Gedeputeerde Staten kunnen drempelbedragen vaststellen, waar beneden met een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking kan worden volstaan.”
E. Artikel 5, vierde lid wordt vernummerd tot artikel 5, derde lid.
F. In artikel 5, vierde lid (wordt derde lid), wordt “De in lid 2 en lid 3 genoemde drempelbedragen
worden iedere twee jaar door Gedeputeerde Staten herzien” vervangen door “De in lid 1 genoemde
drempelwaarden kunnen iedere twee jaar door Gedeputeerde Staten worden herzien.”

G. Artikel 5, vijfde en zesde lid worden vernummerd tot artikel 5, vierde en vijfde lid.
Artikel II Overgangsrecht
Op aanbestedingsprocedures waarmee reeds een aanvang is gemaakt voorafgaand aan de
inwerkingtreding van de wijziging van deze verordening blijft de Bevoegdhedenverordening provincie
Limburg d.d. 31 oktober 1997 (Prov. Blad 1997, nr. 50), laatstelijk gewijzigd bij besluit van Provinciale
Staten d.d. 16 september 2005 (Prov. Blad 2005, nr.65) van toepassing.
Artikel III
Gedeputeerde Staten maken de nieuwe integrale tekst van de Bevoegdhedenverordening bekend door
plaatsing in het Provinciaal Blad.
Artikel IV Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 16 juni 2011.

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

Uitgegeven, 16 juni 2011
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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