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Direct na de uitspraak van het Kort Geding moet bij een negatieve uitspraak de nulmeting worden 
gestart. Geadviseerd wordt om opdracht te verlenen aan VI D. 

lnleiding 
Ten gevolgen van de Kort Geding procedure met betrekking tot de aanbesteding van SLIM 
prijzen RegioRing heeft u besloten om, gezien het belang van het project SLIM prijzen, de 0-
meting zo snel mogelijk te Iaten uitvoeren. 

De 0-meting is noodzakelijk om te kunnen bepalen wie er nu rijden op de RegioRing. Op basis 
van de 0-meting kunnen deelnemers worden geselecteerd voor SLIM prijzen. Het is van groot 
belang om de 0-meting uit te voeren in een representatieve periode. Gezien de geplande 
wegwerkzaamheden en de zomervakantie betekent dit dat de 0-meting in de periode van mei tot 
17 juli moet worden uitgevoerd. Na de periode van de 0-meting blijven de camera's gedurende 
lange periode (ca. 2 jaar) hangen. In die periode dienen ze voor controle en handhaving, en voor 
eventuele vervolgprojecten. 

De 0-meting wordt uitgevoerd door middel van camera's boven de wegen. Deze camera's worden 
zoveel mogelijk opgehangen aan bestaande portalen en gevoed via bestaande aansluitingen. 

Planning 
Alles hangt afvan de uitspraak in het Kort Geding, die wordt op 15 april verwacht. 
Dan weten we of het oorspronkelijke project kan worden uitgevoerd. 
Bij een positieve uitslag (wij winnen) vervalt deze aanbesteding en gaan we alles op alles zetten 
om de oorspronkelijke opdracht te gunnen aan ARS. De 0-meting maakt daar onderdeel van uit. 

Bij een voor ons negatieve uitspraak zullen we naar verwachting moeten heraanbesteden. Hierbij 
hebben weals doel dat SLIM prijzen RegioRing in september 2010 operationeel moet zijn. 

Op basis van gunning van de 0-meting, en de uitspraak van de rechter (beide op 15 april) ziet de 
er als uit: 

Aanbesteding 0-meting 
Op 15 maart 2010 startte de onderhandse aanbesteding voor de Referentiemeting SLIM Prijzen 
Regioring. Er is gekozen voor een onderhandse aanbesteding op uitnodiging. Er zijn 3 
gegadigden, te weten: PEEK, CSC en VI D. PEEK heeft niet ingeschreven omdat zij niet konden 

voldoen aan de gestelde planning (systeem operationeel op 17 mei 201 0). Door de 
aangeschreven partijen zijn, tijdens de inlichtingenfase, over de planning geen schriftelijke vragen 
gesteld. 

Op 1 april 2010 zijn 2 biedingen ontvangen van CSC en VID en beoordeeld op de eisen in de 

Aanbestedingsleidraad en vervolgens op het gunningcriterium 'laagste prijs', zoals geformuleerd 
in de Aanbestedingsleidraad. 

Op basis van de beoordeling van de twee inschrijvingen komt het beoordelingsteam tot de 
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conclusie dat CSC geen geldige inschrijving heeft gedaan. De VID heeft een geldige inschrijving 
gedaan. De VID heeft in vergelijking met CSC niet de laagste prijs, maar gezien de ongeldige 
inschrijving van CSC, adviseert het beoordelingsteam de VID te kwalificeren als winnende 
inschrijving. Het uitsluiten van esc wordt nog juridisch getoetst. 

Onverwacht scenario 
Bij de hierboven beschreven aanpak is rekening gehouden met zich mogelijke voordoende 
scenario's bij een uitspraak in het KG. Het is niet ondenkbeeldig dat de uitspraak zodanig is dat 
beide opties niet opportuun zijn. Gezien het belang van de voortgang en de beperkte 

vergadermomenten van uw College wordt geadviseerd om de directeur in die gevallen het 
mandaat te geven om een besluit te nemen over vervolgstappen en u achterafte informeren. 

Relatie met projectraming 
De Kort Geding procedure en de uitwerking van de verschillende scenario's hebben gevolgen 
voor de projectraming. 
De totale kosten van het project SLIM prijzen worden nu geraamd op € 16,625 miljoen. 
Het aandeel van V&W bedraagt ca. € 12,5 miljoen. 

Relatie met de deelprojectraming 
De VID heeft het basispakket inclusief opties geprijsd op € 1.200.308,- en dat is binnen de 
raming, zijnde € 1.673.500,-. Er moet rekening worden gehouden met aanvullende kosten t.g.v. 
eisen door wegbeheerders en complicaties die tijdens de voorbereiding niet zijn te voorzien. 

a. Gunningsadvies TG 
b. Kostenraming april 2010 
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Overschrijding behandelingstermijn i.v.m. kort geding op 15 april2010 

Geachte heer · 

Postadres 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 

[Naar aanleiding van het telefoongesprek van 22 maart 2010 met de heer Westerweel van 
Twijnstra en Gudde delen wij het volgende mee. 

In de brief van 4 februari 2010 verzoekt ARS om ontheffing te verlenen van artikel 12 van de 
Gelderse Wegenverordening voor het plaatsen van l<entekenherkenning met camera's inzake de 
proef Slim Prijzen Regioring. 

Op 15 april 2010 zal een kort geding dienen tussen de marktpartijen. 
In afwachting van de uitspraak van de Rechtbank zullen wij nadien een zorgvuldige beslissing op 
het betreffende verzoek nemen. 

Daarom zal de behandelingstermijn van 8 weken worden overschreden. 

Wij verzoeken i.v.m. deze beslissing een kopie van de uitspraak te zenden aan: 
Provincie Gelderland, Klant ContactCentrum, 
Postbus 9090, 
6800 GX Arnhem] 

Hoogachtend, 
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

mr. oonk 
teammanager Klant Contact Centrum 

inlichtingen bij mw. C.J. van Lente 
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