
PROVINCIE FLEVOLAND 
Mededeling 

Onderwerp 

Vervolg afstandbediening bruggen en sluizen Flevoland 

Doel van deze mededeling: 

Informeren over de nieuwe aanbesteding, de resultaten ervan en het vervolg van 
het project afstandbediening bruggen en sluizen 

Toezegging/motie/amendement: 

nvt 

Inleiding: 

Eind december is een mededehng (geheim) gedaan over het mislukken van de 
eerste aanbesteding van het onderdeel 'bediening op afstand/ aansturing bruggen 
en sluizen' (1440362). Aangegeven is dat GS begin januari 2013 zou besluiten of 
een nieuwe aanbesteding kansrijk zou zijn en door zou gaan. Hiervoor was een 
kostencalculatie en een second opinion nodig van een extern deskundige. 

Op basis van de kostencalculatie, de second opinion en een risico analyse heeft 
GS op 8 januari 2013 besloten opnieuw te aanbesteden. Op 7 maart 2013 zijn de 
offertes van de aanbieders ingediend. 

Mededeling: 

Het resultaat van de aanbesteding is positief. Er hebben vier marktpartijen een 
offerte ingediend die in prijs varieerde tussen € 1,8 min. en € 3,2 min. De win
nende offerte voldoet aan de eisen en past binnen het beschikbare krediet. 

Op basis van dit aanbestedingsresultaat en recente ontwikkehngen is de busi
nesscase opnieuw bezien. De businesscase sluit op dit moment. 

Tevens is de risico analyse bijgewerkt. Uit de analyse bhjkt dat een aantal be
langrijke risico's is ondervangen en/ of niet meer van toepassing, het betreft: 

Juridisch bezwaar tegen de aanbesteding: er is geen bezwaar gemaakt tegen 
de nieuwe aanbesteding; 
Financiële projecttegenvallers: door gunstig aanbestedingsresultaat is de 
kans verkleind, met de huidige post onvoorzien kunnen mogehjke tegenval
lers worden opgevangen; 
Personeel: het rooster is herrekend. In de loop van 2013 wordt de inhuur 
opnieuw aanbesteed, het risico bestaat dat de prijzen dan ongunstiger uitval
len dan nu het geval is; 
pMJP-subsidie: risico is beperkt door in 2013 in een keer af te rekenen in een 
gewijzigde financieringsconstructie. Hierdoor ontstaat er meer flexibihteit in 
de uitvoering en vervalt de subsidie niet meer wanneer de afstandbediening 
niet volledig operationeel is op 31 december 2013. 
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Het vervolg 

Nadat de Alcatelprocedure is afgelopen (15 dagen na vaststeUing door GS) wordt 
definitief aan de laagste aanbieder gegund (4 april 2013). In de loop van 2013 zal 
de afstandbediening vanaf het provinciehuis definitief worden gereaUseerd. Het 
is de bedoehng dat uiterlijk 31 december 2013 alle bruggen en sluizen in Flevo
land op afstand worden bediend. 
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