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Onderwerp Statenbrief: gunning Busstalling Westraven. 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Met deze brief informeren wij uw Staten over het opdragen van de werkzaamheden van project Busstalling 
Westraven aan G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf. Dit is het resultaat van de Europese 
Aanbestedingsprocedure die op 19 november 2018 is gestart. De aannemer met de beste prijs en kwaliteit 
verhouding als de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) is geselecteerd.  
 
Voorgeschiedenis 
De huidige (bij de gemeente Utrecht in eigendom zijnde) busstalling ligt aan de Europalaan in Utrecht. Vanwege 
de grootstedelijke ontwikkeling Merwedekanaalzone moet deze stalling plaatsmaken voor 
woningbouwontwikkeling.  

 
Op 15 september 2017 heeft u het volgende besluit (met nummer 81B9ADAC) genomen: 

A) het in eigen beheer realiseren van een busstalling in Westraven  
B) het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 29,8 miljoen voor de aanschaf van grond en 

de ontwikkeling en realisatie van de busstalling. 
 
Dit besluit is uitgangspunt van de genomen en te nemen stappen in het project Busstalling Westraven. Wij willen 
u informeren over de stand van zaken ten aanzien van de volgende onderdelen van het project. 

 
Grondaankoop 
In het besluit van 25 september 2017 is ook voorzien in de aankoop van het voormalig Shell opslag terrein van de 
eigenaar Borghese B.V.. Onderdeel van de aankoop was de saneringsverplichting, het terrein bouwrijp maken en 
het realiseren van een uitrit. Nadat deze werkzaamheden naar goedkeuring zijn afgerond heeft de overdracht van  
het bouwperceel op 3 april 2019 plaatsgevonden. Het perceel blijft in eigendom en beheer bij de provincie 
Utrecht.  

 
Elektrisch rijden 
Op de nieuwe busstalling zullen in 2020 ca 60 extra 100% elektrische bussen worden gestald en opgeladen. Ter 
voorbereiding daarop wordt in het project een 10KV onderstation gerealiseerd. Op termijn kan er daarmee met 
een volledig elektrische busvloot worden gereden. 

 



 
  

 
Aanbestedingsprocedure 
Op 19 november 2018 is de Europese aanbestedingsprocedure gestart met een Niet-openbare procedure. Er zijn  
drie bedrijven, die aangaven een bieding te willen doen. Middels een schriftelijke vraag en antwoord dialoog heeft 
er een nadere uitwerking van de aanbestedingsdocumenten plaatsgevonden. Op 4 april 2019 zijn twee 
inschrijvingen ontvangen.  

 
Beoordeling 
Op basis van de inschrijfsom en fictieve aftrek is G. van der Ven B.V. Aannemersbedrijf  als winnaar uit de bus 
gekomen. De inschrijving past binnen het projectbudget en bedraagt € 16.300.000,-- . 

 
Voorlopig Ontwerp 
Bij de inschrijving is een  voorlopig ontwerp gevoegd, dat zal worden uitgewerkt na gunning. Met dit ontwerp is 
voorzien in zonnepanelen én een groen dak. Ook de energieprestatie van het gebouw zal voldoen aan de BENG 
eisen: Bijna Energie Neutraal Gebouw. Deze eisen zijn voor overheidsgebouwen voor nieuwbouw verplicht vanaf 
2020. De provincie heeft met deze aanbestedingsprocedure een bijdrage geleverd aan de  
duurzaamheidsdoelstellingen. 

 
Ondertekening contract 
Onder  voorbehoud van definitieve gunning vindt op 16 mei 2019 de ondertekening plaats door gedeputeerde D. 
Straat op het toekomstige terrein van de busstalling. Met de opdracht aan de aannemer is de uitvoeringsfase van 
start gegaan. 

 
Communicatie 
Naar aanleiding van de definitieve gunning wordt een persbericht verspreid. Gezamenlijk met de aannemer 
worden twee bouwborden op het terrein geplaatst bij de start van de bouw.  

 
Planning  
Na ondertekening van het contract zal de aannemer  de nadere ontwerp werkzaamheden aanvangen en de 
omgevingsvergunning aanvragen.   
De bouwplanning is onderverdeeld in mijlpalen, omdat de verhuizing van de Europalaan in fasen plaatsvindt. Juli 
2020 zullen de bussen rijden vanaf de nieuwe locatie, en eind 2020 zullen ook de onderhoudsvoorzieningen 
gereed zijn op de locatie Westraven. Eind 2020 is de gehele busstalling Westraven gereed.   

 
Na realisatie 
De busstalling Westraven blijft in eigendom en beheer bij de provincie Utrecht. Bij de aanbesteding van nieuwe 
concessie (door provincie Utrecht) maakt de huur, door de nieuwe concessiehouder, van de busstalling inclusief 
onderhoudsvoorzieningen en regiokantoor onderdeel uit van de afspraken.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter, 
 
  
De secretaris, 
 
 


