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Onderwerp Statenbrief: 
Overbruggingsuitgaven audiovisuele installatie Statenzaal 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
Geachte dames en heren, 
 
Aanleiding 
Afgelopen mei informeerden wij u met een B-stuk (documentnummer: 820DD856) over de benodigde 
werkzaamheden om tijdens de coronacrisis digitaal vergaderen in de Statenzaal mogelijk te maken. De uitgaven 
voor deze tijdelijke audiovisuele middelen (AV) en aanpassingen bedroegen € 10.000,-. Het was op voorhand 
duidelijk dat deze extra kosten zouden leiden tot een verdere overschrijding van de Europese 
aanbestedingsdrempel voor AV-dienstverlening, waarmee niet alleen deze uitgaven onrechtmatig waren, maar 
toekomstige kosten dit ook zullen zijn.  
Een overbruggingsperiode totdat een overeenkomst met een nieuwe AV-dienstverlener is gesloten én de nieuwe 
AV-installatie vrij is van kinderziektes is nodig om zekerheid te bieden in de AV-ondersteuning tijdens Staten- en 
commissievergaderingen en om een Europees aanbestedingstraject te kunnen doorlopen.     
 
Nu de Europese drempel is overschreden, is elke euro die nog uitgegeven wordt aan de audiovisuele installatie in 
de Statenzaal in beginsel onrechtmatig. Omdat het ambtelijk mandaat in deze situatie niet langer van toepassing 
is hebben GS, met het oog op voornoemde overbrugging, besloten de huidige leverancier van de audiovisuele 
installatie de opdracht te verstrekken de benodigde werkzaamheden te continueren. Met deze 
overbruggingsperiode tot en met 31 december 2021 is een bedrag gemoeid van maximaal € 150.000,-. 
 
Europese aanbesteding audiovisuele middelen 
Begin 2020 is reeds gestart met het uitschrijven van een Europese aanbesteding die tot doel heeft een nieuwe 
overeenkomst te sluiten met een AV-leverancier en -dienstverlener. Hiermee zal een rechtmatige situatie ontstaan 
en wordt langdurig continuïteit geboden in de digitale ondersteuning tijdens Statenvergaderingen. 
De veranderende wensen ten aanzien van vergaderen als gevolg van de coronacrisis en het voorkomen van hoge 
toekomstige kosten maken het nodig extra zorgvuldigheid te betrachten tijdens deze complexe aanbesteding. Het 
is om deze reden de verwachting dat een nieuwe AV-dienstverlener pas aan de slag kan gaan voor de provincie 
vanaf de eerste Statenvergadering na het zomerreces van 2021. 
 
Overbruggingsperiode 
Tot het moment van een nieuwe overeenkomst moeten alle uitgaven voor de (technische) ondersteuning van de 
Staten- en commissievergaderingen worden opgeteld bij de overschrijding van de Europese aanbestedingsdrempel 
voor AV-dienstverlening. Dit geldt zowel voor uitgaven aan de huidige leverancier als voor uitgaven aan iedere 
andere leverancier die deze dienstverlening biedt.  



 

  

 

Vanwege de voortdurende behoefte aan hybride vergaderingen van de Staten en commissies de komende tijd en 
de behoefte van de griffie aan risicominimalisatie ten aanzien van verstoringen en onderbrekingen hebben wij 
besloten dat gedurende de looptijd van het aanbestedingstraject (tussen nu en het einde van het zomerreces van 
2021) de huidige leverancier zijn dienstverlening continueert, met een eventuele uitloop tot aan het kerstreces van 
2021 om een vlekkeloze overgang van de ene AV-installatie naar de andere te garanderen. Er wordt op toegezien 
dat deze efficiënt en passend wordt ingezet en niet méér bedraagt dan noodzakelijk voor een goede digitale 
ondersteuning van de Staten- en commissievergaderingen tijdens de komende periode.   
 
Overwegingen 
Continuering van de digitale dienstverlening tijdens Staten- en commissievergaderingen is, zeker tijdens de 
coronacrisis, een dragende voorwaarde voor een vlekkeloze voortzetting van het vergader en besluitproces van 
het provinciale bestuur. De hiervoor noodzakelijke aanpassingen in de audiovisuele middelen en in het beheer 
hiervan hebben vanaf maart geleid tot verdere uitgaven. 
 
Het opnieuw aanbesteden van de AV-middelen en -dienstverlening in de Statenzaal is in de eerste plaats nodig 
vanwege overschrijding van de hiervoor geldende aanbestedingsdrempel. En in de tweede plaats vanwege een 
gewenste kwaliteitsimpuls om hybride vergadervormen (fysiek en digitaal) te kunnen blijven ondersteunen en om 
de in de Statenzaal geboden dienstverlening beter te borgen binnen het domein Bedrijfsvoering. We willen dat de 
kans op verstoringen aanzienlijk kleiner wordt dan de afgelopen jaren tijdens vergaderingen is gebleken.  
 
Zekerheid in dienstverlening 
Het verstrekken van de opdracht voor de extra werkzaamheden door de huidige leverancier is van belang voor een 
adequate en zekere ondersteuning van digitaal vergaderen in de Statenzaal. Een andere leverancier is minder 
goed op de hoogte van de installaties en de verwachtte kans op verstoringen is daarmee groter. 
Een overwogen alternatief is om geen externe dienstverlening in te zetten gedurende de komende periode en de 
ondersteuning van de Staten- en commissievergaderingen met eigen personeel te continueren. Dit brengt ons 
inziens een te groot risico met zich mee omdat specialistische kennis van de apparatuur gewenst bij het oplossen 
van complexere verstoringen.   
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


