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DATUM 12-7-2016 

AAN Commissie MME 

VAN Jacqueline Verbeek Nijhof 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Definitieve gunning Regiotaxi Utrecht 

 

 

Geachte leden van de commissie MME,  

 

 

De afgelopen tijd heb ik u op verschillende momenten, zoals toegezegd, geinformeerd over de voortgang van de 

aanbesteding van de regiotaxi in Utrecht en Maarsen. Bij deze kan ik u mededelen dat we zijn overgegaan tot 

definitieve gunning aan De Vier Gewesten per 1 oktober 2016. 

 

Aanleiding 

Transvision heeft medio 2015 de overeenkomst met Regiotaxi Utrecht (perceel 1 omvat de gemeenten Utrecht en 

Stichtse Vecht deel Maarssen) opgezegd met ingang van 1 januari 2016.  Provincie en gemeenten hebben hierop 

een kort geding aangespannen tegen Transvision.  Door de rechter is bepaald dat Transvision de overeenkomst 

Regiotaxi Utrecht tussentijds mag beëindigen.  

 

Deze uitspraak heeft geleid tot een nieuwe Europese aanbesteding voor perceel 1. Op 5 januari 2016 is de 

opdracht Europees gepubliceerd en in de markt gezet.  

 

Zorgcentrale Nederland (ZCN) heeft twee maal een klacht ingediend over het verloop van de aanbesteding. De 

eerste maal is de klacht ingediend bij het Klachtenmeldpunt Aanbesteding van Provincie Utrecht en vervolgens bij 

de Landelijke Commissie van Aanbestedingsexperts. In beide gevallen zijn de ingediende klachten door ZCN 

ongegrond verklaard. 

 

Hierop heeft provincie Utrecht in overleg met gemeenten de opdracht voorlopig gegund aan De Vier Gewesten 

(DVG). Op deze voorlopige gunning heeft ZCN bezwaar aangetekend door middel van een kort geding. Het kort 

geding heeft plaatsgevonden op 16 juni 2016 in Utrecht.  

 

 

Uitspraak 

De rechter doet uitspraak op 30 juni 2016 en in dit vonnis wordt de provincie op relevante punten in het gelijk 

gesteld. Ook heeft de rechter uitgelegd waarom het standpunt van ZCN onjuist is. Hieruit blijkt dat provincie 

Utrecht de opdracht niet alleen heeft gegund op het gunningcriterium  laagste prijs (volgens ZCN) maar op basis 

van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Andere punten uit het vonnis: 

 de aanbestedende dienst heeft beleidsvrijheid  om de weging prijs/kwaliteit vast te stellen; 

 dat Provincie Utrecht aan zowel prijs als kwaliteit een (wezenlijke) rol in het gunningscriterium heeft 

toegekend, zodat het gunningscriterium rechtmatig is vormgegeven; 

 het standpunt van ZCN dat kwaliteit slechts voor 7,41% zou hebben meegewogen, verworpen wordt, 

omdat in de berekening van ZCN de kwaliteit (ten onrechte) twee keer wordt meegenomen. ZCN heeft 

om die reden een foute berekening gemaakt. Uit de (juiste) berekening van een externe deskundige, 

ingezet door provincie Utrecht, blijkt dat kwaliteit in (circa) 22% van de gevallen doorslaggevend kan zijn.  
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Voortgang 

Na de uitspraak van de rechter heeft afgelopen week intensief overleg plaats gevonden tussen afdeling inkoop 
van provincie Utrecht (juridisch) en de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht over nog mogelijk (financiële) 
consequenties van de uitspraak ondanks het feit dat het kort geding is gewonnen. De gemeenten hebben na dit 
overleg een (schriftelijk) akkoord gegeven en met dit akkoord kan de voorlopige gunning omgezet worden in een 
definitieve gunning.   

  
Definitieve gunning 

Afdeling inkoop van provincie Utrecht heeft De Vier Gewesten (nieuwe vervoerder) dinsdag 12 juli 2016 per brief 
geïnformeerd en de gunning bevestigd. Dit betekent dat de nieuwe vervoerder (DVG) start per 1 oktober 2016 en 
de implementatie van het nieuwe contract daarmee ook direct van start kan gaan. Hiermee komt per 1 oktober 
2016 ook een einde aan de voor de gemeenten overgangsregeling met de huidige vervoerder.  

  

Hoger beroep 

ZCN heeft gerekend vanaf datum vonnis (30 juni 2016) vier weken om hoger beroep in te stellen. Het (mogelijk) 

instellen van een hoger beroep heeft geen opschortende werking.  

 

 

 

 


