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Cbb Raadsinformatiebrief Pick-up trucks
Heerhugowaard, 7 juni 2019
Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Uitkomst Europese aanbesteding voor de levering van 14 Pick-up trucks met opbouw voor de
Gemeentewerf.
Inleiding
De aanbesteding voor de levering van 14 Pick-up trucks met opbouw is gehouden. Onze
voorkeur is uitgegaan naar het verkrijgen van elektrische pick-up trucks. Ondanks dat we extra
punten toekennen voor elektrische pick-up trucks hebben de aanbieders deze niet aangeboden.
De gemeente heeft 2 inschrijvingen ontvangen op deze aanbesteding. Beide inschrijvingen zijn
van lokale aanbieders. De aangeboden pick-up truck van de winnende inschrijver voldoet aan de
gestelde eisen en rijdt op Euro6.
Voorafgaande aan de aanbesteding heeft er een marktonderzoek plaatsgevonden. Dit is gedaan
door onder andere het bezoeken van beurzen en in gesprek te gaan met diverse leveranciers. Er
is onderzocht welke marktpartijen welke type pick-up trucks leveren en of deze elektrisch zijn, op
waterstof of op euro6 rijden.
De leveranciers gaven aan dat de fabrikanten nieuwe aandrijvingen volop ontwikkelen maar de
pick-up truck met onze eisen nog niet aanbieden. Dit is ook door ons zelf geconstateerd bij het
bezoeken van beurzen.
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Kernboodschap
De diverse marktpartijen die pick-up trucks ontwikkelen op elektrische en waterstof aandrijving
kunnen deze nog niet leveren. Daarnaast kunnen deze pick-up trucks op dit moment niet voldoen
aan onze eisen.
Belangrijkste eis aan de elektrische voertuigen
De belangrijkste eis aan de pick-up truck is de actieradius van 250 km. Deze eis is niet zomaar
gesteld. De pick-up trucks dienen bedrijfszeker te zijn bij uitzonderlijke weersomstandigheden
omdat ze worden ingezet voor bijvoorbeeld gladheidbestrijding, veel neerslag of storm.
Uit ervaring blijkt het vermogen van de accu onder winterse omstandigheden te halveren. Ook
neemt het vermogen van de accu na een aantal jaar af.
Zodra de marktpartijen elektrische pick-up trucks kunnen leveren die voldoen aan onze eisen dan
worden wij daarover geïnformeerd en wij volgen uiteraard ook de ontwikkelingen in de markt.
Consequenties
De gemeente koopt 14 pick-up trucks die voldoen aan de eisen en wensen van de gemeente.
Communicatie
Aan de winnende inschrijver wordt opdracht verstrekt.
Vervolg/ontwikkeling
Wat doen we wel: innovatie stimuleren
Nog voor de zomer ontvangen wij de eerste volledig electrisch aangedreven werktuigendrager in
Nederland. Deze machine zal worden ingezet voor het bestrijden van onkruid op verharding
middels een onkruidborstel.
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