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Contact

C,K. Goelela
o70 - 441 6279
ck.goelela@pzh.nl

raraaf voor agendering:

lehandelend ambtenaar: Hagenaar, AGAH \kkoord

\mbtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Heijman, A ligitaal

I " Portefeuillehouders: Janssen, RA

2" Portefeuillehouder: û/eber, JF

trovinciesecretâris lrs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermi¡n

B-Geheim met termün I mei 2017 30 me¡ 2017

Ondenverp:

Europese aanbesteding veerdienst Maassluis-Rozenburg voor de periode vanaf 1 januari 2018

tot en met 31 december 2032

Publiekssamenvatti ng :

De provincie Zuid-Holland wenst de veerdienst Maassluis - Rozenburg te continueren en is
hiervoor een Europese aanbesteding gestart. Op 10 mei 2017 heeft de provincie de mededeling
gunningsbeslissing gepubliceerd. Daarmee is ook de zogenoemde Alcatel periode
(bezwaarperiode) ingegaan. lndien er binnen deze periode geen bezwaar gemaakt wordt tegen
de gunningsbeslissing zal na de Alcatel periode de definitieve gunning plaatsvinden.

Advies:
1. Te gunnen de opdracht voor de Veerdienst Maassluis-Rozenburg aan Ottevanger OV

Exploitatie b.v. voor de periode van 2018 tot en met 2032;
2. Vast te stellen 1" en 2" nota van inlichtingen;
3. Vast te stellen 1 mededeling gunningsbeslissing winnende partij;
4. Vast te stellen 3 mededelingen gunningsbeslissingen aan niet gehonoreerde

inschrijvingen;
5. Vast te stellen 3 afwijzingsbrieven aan niet gehonoreerde inschrijvingen;
6. Vast te stellen opdrachtbrief winnende partij inclusief contract;
7. Vast te stellen informatieve GS-brief aan Provinciale Staten over mededeling

gunningsbeslissing;
8. Vast te stellen informatieve GS-brief aan Provinciale Staten over de definitieve gunning;
9. Vast te stellen het persbericht inzake de definitieve gunning veerdienst Maassluis-

Rozenburg;
10. De documenten van de aanbestedingsprocedure, die vallen onder de werking van artikel

2.57 van de Aanbestedingswet (geheimhouding), gezien deze wettelijke bepaling niet
actief openbaar te maken.
Geheimhouding op te leggen op grond van art. 55 eerste lid, van Provinciewet ten
aanzien van de informatie over het besluit en de daaraan ten grondslag liggende
documenten, op basis van artikel 10, tweede lid onder b, van de Wet openbaarheid van
bestuur, en deze geheimhouding op te heffen na het aflopen van de Alcatelperiode van
20 dagen.

115 PZH-20 1 7 -585944968 dd. 09-05-20 1 7



e"ifr'fiUoILAND

11. Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS,
bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te
geven aan de heer R.A. Janssen, gedeputeerde Water en Vervoer over Water van de
Provincie Zuid-Holland, om de opdrachtovereenkomst inzake de te verrichten veerdienst
Maassluis-Rozenburg met vervoerder Ottevanger OV Exploitatie b.v. namens de
Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

12. Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit GS:
vastgesteld met een redactionele en juridische machtiging aan de portefeuillehouder voor de
brieven en de workflow.

Bijlagen:
-  

 

 

 
 

- Beantwoording vragen 1" NvIVMR_20170215
- Beantwoording vragen 2e Nvl VMR_20170315
- Mededeling verduidelijking bestek en contract_VMR_vaststelling tarieven 20170323
- Definitief bestek_VMR_ 20170116
- Bijlagen bestek veer Maassl uis_Rozenburg_definitief_2 017 0 1 1 3

- Persbericht over definitieve gunning veerdíenst Maassluis-Rozenburg
- GS brief - Europese aanbesteding VMR - GS brief aan PS_mededeling gunningsbeslissing
- GS brief - Europese aanbesteding VMR - GS brief aan PS_defìnitieve gunning
-  

-  
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I Toelichting voor het Gollege
Provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de exploitatie van het veer Maassluis-Rozenburg

op grond van een door de gemeente Brielle verleend veerrecht. Dit veerrecht heeft de provincie in
februari 2006 afgekocht voor een periode van 100 jaar. De provincie besteedt de exploitatie van
het veer uit aan een vervoerder. De huidige overeenkomst voor de exploitatie van het veer
Maassluis-Rozenburg eindigt van rechtswege op 1 januari 2018. De provincie wenst de

veerdienst voort te zetten. Voortzetting van de veerdienst wordt nodig geacht omdat deze
veerdienst voorziet in een behoefte. Het gaat hierbij om verkeer op lokale schaal tussen de

oevergemeenten en voor een deel om vervoer op regionale schaal. Een toekomstbestendige
veerdienst Maassluis - Rozenburg is nuttig en noodzakelijk. Om de veerdienst te kunnen

continueren is er een Europese aanbesteding voor de veerdienst Maassluis-Rozenburg gestart.

Op deze aanbesteding hebben zich vier vervoerders ingeschreven. Alle inschrijvingen zijn

onafhankelijk beoordeeld door een beoordelingsteam.

Aan u gevraagde besluiten zijn ten behoeve van de publicatie van de mededeling
gunningsbeslissing aan de winnende inschrijver en de mededeling gunningsbeslissingen aan de

niet gehonoreerde inschrijvers. Daarna gaat de zogenoemde Alcatel periode (bezwaarperiode)

van 20 dagen in. Mits er geen bezwaar wordt aangetekend volgt na de Alcatel periode de

definitieve gunning aan de winnende inschrijver voor de periode vanaf 1 januari 2018 tot en met

31 december 2032 en de definitieve afwijzingen aan de niet gehonoreerde inschrijvers. Met de

opdrachtverstrekking aan de winnende inschrijver blijft de veerdienst Maassluis-Rozenburg
gehandhaafd voor de komende 15 jaar.

Alle inschrijvers zijn onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de gestelde gunningscriteria zoals
opgenomen in het bestek. Uit de totale gemiddelde score is vervoerder Ottevanger OV Exploitatie
b.v. als winnende partij naar voren gekomen met de beste score voor prijs en kwaliteit. Hiermee is
de keuze gemaakt om de opdracht aan deze vervoerder te gunnen.

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag excl. BTW :  
Programma : Programma 2 - Bereikbaar en Verbonden

Financiële risico's : Er zijn geen financiële risico's. 

         

 Het verschil blijft beschikbaar in de reserve Mobiliteit voor openbaar vervoer
(waaronder de indexering van de concessies).    

     

Juridisch kader:

De geheimhouding op grond van art. 55, eerste lid, van de Provinciewet wordt opgelegd ten

aanzien van de informatie over het besluit en de daaraan ten grondslag liggende documenten,

omdat bekendmaking van deze informatie, de economische en financiële belangen van de
provincie kan schaden, zodat openbaarmaking hiervan ingevolge art. 10, tweede lid, onder b, van

de Wet openbaarheid van bestuur achterwege dient te blijven.

Reden van opgave is dat volgens de wettelijke aanbestedingsprocedure de gunningsbeslissing
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pas definitief wordt als de Alcatel periode van 20 dagen afloopt. De Alcatel periode gaat in zodra

de mededeling gunningsbeslissing gepubliceerd wordt op het aanbestedingsplatform CTM. De

publicatie van de mededeling gunningsbeslissing is vooralsnog voozien op 't0 mei. De

geheimhouding met uitzondering van bedrijfsgevoelige informatie, kan worden opgeheven na de

Alcatel periode mits er geen bezwaar volgt op de mededeling gunningsbeslissing.

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven

machtiging wordt de heer R.A. Janssen, gedeputeerde Water en Vervoer over Water van de

Provincie Zuid-Holland, gemachtigd om de opdrachtovereenkomst inzake de te verrichten

veerdienst Maassluis-Rozenburg met vervoerder Ottevanger OV Exploitatie b.v. namens de

Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

2 Proces

De nota van uitgangspunten, waarin de kaders staan vermeld waarbinnen de provincie de

aanbesteding wil vormgeven, is vastgesteld door Provinciale Staten op 14 december 2016.

Gedeputeerde Staten hebben het besluit tot aanbesteden op 10 januari 2017 genomen en daarbij

het bestek, waarin de gunningscriteria en eisen ten aanzien van de uitvoering opgenomen zijn,

vastgesteld.

Na vaststelling op I mei 2017 wordt op 10 mei 2017 de mededeling gunningsbeslissing aan de

winnende partij en de mededeling gunningsbeslissing aan de niet gehonoreerde inschrijvers

gepubliceerd door Gedeputeerde Staten. Daarna gaat de Alcatel periode van 20 dagen in. Mits er
geen bezwaar wordt aangetekend volgt na de Alcatel periode de definitieve gunning aan de

winnende inschrijver voor de periode vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2032 en de

definitieve afwijzingen aan de niet gehonoreerde inschrijvers. Met de opdrachtverstrekking aan de

winnende inschrijver blijft de veerdienst Maassluis-Rozenburg gehandhaafd voor de komende 15

jaar.

Voor het Veer Maassluis-Rozenburg vindt afstemming plaats met de gemeenten en andere

betrokken(regionale)
    

De bijdragen van gemeenten en andere betrokken

(regionale) part|en zullen de totale kosten voor de provincie verlagen.

3 Communicatiestrategie
De communicatie over de gunning van de Veerdienst Maassluis-Rozenburg wordt in overleg met

de bestuursadviseur vormgegeven. Er wordt in ieder geval gecommuniceerd op de volgende

momenten:

¡ PS zullen geTnformeerd worden over de mededelingen gunningsbeslissingen en de

definitieve gunning;

. Er zal een persbericht verstuurd worden na de definitieve gunning;

r De gemeenten en andere betrokken (regionale) partijen en worden op de hoogte gesteld
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van de definitieve gunning
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