PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2012/72

Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij
in hun vergadering van 3 juli 2012 respectievelijk 14 februari 2012 het volgende hebben besloten:
Verstrekken alleenrecht aan Stichting Greenport Venlo
Gedeputeerde Staten hebben besloten om op basis van artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels
voor overheidsopdrachten (Bao) een alleenrecht te verstrekken aan de Stichting Greenport Venlo
conform bijgevoegd besluit (bijlage 1).
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaar
indienen bij Gedeputeerde Staten van Limburg, Afdeling BSEB, cluster BJZ, team Rechtsbescherming;
Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik
vervolgens op de button “e-loket”.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 6 september 2012
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon

Besluit vestiging alleenrecht Stichting Greenport Venlo
Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg,
Gelet op:
- De Provinciewet, in het bijzonder artikelen 158 en 175.
- Het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 17 dat de
mogelijkheid biedt voor een aanbestedende dienst om een uitsluitend recht te verstrekken aan een
andere aanbestedende dienst voor het verrichten van diensten;
Overwegende dat:
a) Provincie Limburg haar provinciale taken met betrekking tot gebiedsontwikkeling en economische
structuurversterking in de regio dient uit te voeren;
b) Provincie Limburg tot doel heeft de gebiedsontwikkeling, economie en samenwerking in de regio
Venlo te stimuleren;
c) De Stichting Greenport Venlo (“SGV”) mede is opgericht door de Provincie Limburg om dit doel te
realiseren;
d) De SGV conform artikel 2 van de Akte van Oprichting ten doel heeft:
1. de internationale positie van de regio Venlo als grensoverschrijdend topgebied voor fresh en
food verder te versterken. Het accent ligt hierbij de op doorontwikkeling van agro-foodketens en
de verdere integratie van de mogelijkheden die logistiek en technologie bieden om zodoende te
komen tot meer toegevoegde waarde die ook in de regio “neerslaat”.
2. het geven van invulling aan en het realiseren van het integraal concept van Greenport Venlo en
de (internationale) communicatie en branding daarvan.
3. als aanspreekpunt fungeren voor regio, rijk en andere landelijke en internationale partijen.
e) Gedeputeerde Staten besloten hebben om gebruik te maken tot het verlenen van een uitsluitend recht
aan de SGV ter ondersteuning en versterking van de uitvoering van haar provinciale taken met
betrekking tot economische structuurversterking;
f) Door middel van het toekennen van een uitsluitend recht aan de SGV en inrichting van het uitsluitend
recht voor bepaalde opdrachten van dienstverlening, binnen de regio Venlo, de economische
structuurversterking en samenwerking kan worden gerealiseerd;
g) Artikel 17 Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten de mogelijkheid biedt om een
uitsluitend recht voor dienstverlening te verlenen aan een andere aanbestedende dienst of
samenwerkingsverband van aanbestedende diensten;
h) De hiervoor vermelde dienstverlener SGV een publiekrechtelijke instelling is in de zin van artikel 1,
sub q, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten en daarom een
aanbestedende dienst is;
i) De verlening van het uitsluitend recht aan de SGV samenhangt met de omstandigheid dat de SGV
mede participeert en een algemeen belang nastreeft zoals ook blijkt uit artikel 1, negende lid, juncto
Bijlage 1, onder X, van Richtlijn 2004/18/EG.
j) De te verlenen opdrachten op basis van het uitsluitend recht betrekking hebben op onder andere de
volgende categorieën diensten: versterken internationale positie, doorontwikkeling van
agrofoodketens, invulling geven aan een integraal concept Greenport Venlo, communicatie en
branding hiervan alsmede fungeren als aanspreekpunt.
k) Gedeputeerde Staten door dit besluit een redelijk kwaliteitsniveau tegen marktconforme prijzen beoogt
zonder de mededinging op de markten voor deze dienst te verstoren.
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l) De vigerende provinciale aanbestedingsregels zoals thans is vastgelegd in de “Beleidsregels
aanbesteding Provincie Limburg” (Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 7 februari 2003 (Prov. Blad
2003, nr. 13), daarna gewijzigd d.d. 19 april 2005 (Prov. Blad 2005, nr. 23) en laatstelijk gewijzigd bij
besluit van Gedeputeerde Saten d.d. 31 augustus 2010 (Prov. Blad 2010, nr. 56) op grond van artikel
4 niet van toepassing zijn op onderhavige Besluit.
BESLUIT:
Artikel 1: Begripsbepalingen
(het) Besluit:
Gedeputeerde Staten:
SGV:
(de) Dienst(en):
(de) Provincie:
(de) Opdracht:

Dit besluit
Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg
Stichting Greenport Venlo
De dienst(en) als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit
Provincie Limburg
Een individuele, door de provincie op grond van artikel 3, eerste lid,
van dit Besluit aan de Stichting Greenport Venlo verleende
opdracht.

Artikel 2: Toewijzing uitsluitend recht
1. Gedeputeerde Staten wijst de SGV aan als houder van een uitsluitend recht in de zin van artikel 17
juncto artikel 1, onder bbb, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (“Bao”),
voor de uitvoering voor de Provincie van de in het Bao genoemde Diensten.
2. Het in lid 1 verleende uitsluitende recht heeft enkel betrekking op de uitvoering van diensten die de
SGV uitvoert voor de Provincie en die in de overwegingen onder sub j zijn vermeld te weten:
versterken internationale positie, doorontwikkeling van agrofoodketens, invulling geven aan een
integraal concept Greenport Venlo, communicatie en branding hiervan alsmede fungeren als
aanspreekpunt. De Provincie kan door middel van een gedelegeerd besluit van Gedeputeerde Staten
sub j wijzigen of aanpassen.
Artikel 3: Opdrachtverlening
1. De Provincie verleent aan de SGV een opdracht met betrekking tot de in artikel 2, tweede lid, van dit
Besluit gespecificeerde Diensten.
2. Bij het verlenen van de opdracht bepaalt de Provincie na overleg met de SGV de exacte modaliteiten
en specificaties van de uitvoering van de opdracht.
3. Het is de SGV niet toegestaan om derden buiten de SGV en met haar verbonden ondernemingen,
zoals freelancers of zzp-ers, in te schakelen voor de uitvoering van opdrachten die op basis van
artikel 2, eerste lid, van het Besluit aan de SGV worden verleend, behoudens tijdelijk
onderaannemers indien de huidige bezetting van de SGV ontoereikend danwel in de gevallen dat
bijzondere expertise noodzakelijk is waarover SGV niet beschikt. De SGV zal de aanbestedingsregels
naleven, indien deze van toepassing zijn.
Artikel 4: Kwaliteit van de dienstverlening
1. De SGV voert de aan haar verleende opdrachten naar behoren en in overeenstemming met een goed
kwaliteitsniveau uit.
2. Een goed kwaliteitsniveau houdt ten minste in dat de opdracht (i) conform de door de Provincie
gestelde voorwaarden en specificaties, (ii) met de door de Provincie en de SGV verschafte middelen
en (iii) in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving wordt uitgevoerd.
3. Een goed kwaliteitsniveau houdt tevens in dat de SGV zorg draagt voor voldoende opleiding en
begeleiding van alsmede toezicht op het personeel dat hij inzet voor de uitvoering van opdrachten.
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4. De SGV biedt het personeel dat zij inzet voor de uitvoering van opdracht passende werk- en
rusttijden. De SGV staat er voor in dat het in te zetten personeel over een zodanige beheersing van
vakkennis beschikt, als voor de uitvoering van een specifieke opdracht redelijkerwijs noodzakelijk
is.
5. Indien de SGV de opdracht niet naar behoren uitvoert na een ingebrekestelling van de Provincie, dan
heeft de Provincie de bevoegdheid de opdracht per direct in te trekken.
Artikel 5: Prijs
1. De Provincie vergoedt de SGV voor de uitvoering van een opdracht op basis van een marktconforme
prijs.
2. De SGV voldoet aan de regelgeving van de Provincie inzake comptabiliteit en financiële huishouding.
3. De prijs per opdracht komt tot stand door expliciete aanvaarding door de Provincie van:
a. De begroting die hiervoor door de Provincie wordt goedgekeurd.
b. Het voor de betrokken medewerker van de SGV geldende tarief voorzover eventuele
dienstverlening niet is begroot.
c. Eventueel aan de SGV verleende subsidies, alsmede subsidies te verlenen aan individuele
personen die door de SGV worden begeleid, kunnen in de prijsstelling als bedoeld in het
voorgaande lid, worden betrokken.
Artikel 6: Overleg
1. De Provincie en de SGV hebben elk half jaar overleg over het verloop van de uitvoering van dit
Besluit.
2. De verleende Diensten zullen tezamen met de SGV worden geëvalueerd.
Artikel 7: Raamovereenkomst
De Provincie en de SGV kunnen een raamovereenkomst sluiten waarin ten minste de artikelen 4 - 8 van
dit Besluit zullen worden uitgewerkt.
Artikel 8: Looptijd
1. Het Besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het provinciaal blad.
2. Het uitsluitend recht dat de Provincie verleent op basis van het Besluit eindigt 4 jaren
na inwerkingtreding, tenzij Gedeputeerde Staten de looptijd van dit Besluit verlengt.
3. In afwijking van het voorgaande lid, kan Gedeputeerde Staten dit besluit voortijdig intrekken, indien de
SGV haar Opdracht(en) niet naar behoren, zoals bedoeld in artikel 4 van dit Besluit, heeft uitgevoerd
dan wel (andere) zwaarwegende belangen intrekking van dit Besluit vorderen. Als zwaarwegende
belangen worden in ieder geval beschouwd:
a. Een aanvraag tot faillissement van de SGV, dan wel het verkeren van de SGV in surseance van
betaling;
b. Een (indirecte) wijziging van zeggenschap van de SGV.
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4. Met het intrekken als hierboven bedoeld in het derde lid vervallen tevens alle opdrachten, tenzij
Gedeputeerde Staten anders bepalen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten op 3 juli 2012 resp. 14 feb. 2012.

Voorzitter van Gedeputeerde Staten,
Secretaris,
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