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Uw kenmerk

Geachte Leden,

Ter uitvoering van artikel 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake
de actieve informatieplicht) zenden wij u het volgende toe: een afschrift
van de brief waarin wij opdracht verlenen (middels alleenrecht) aan
Recreatie Noord-Holland NV om per 1 januari 2022 voor een periode
van 5 jaar het beheer van en de communicatie over het NoordHollandpad uit te voeren.

Toelichting

Het Noord-Hollandpad vormt de basis voor diverse
wandelroutenetwerken en is voor de provincie een belangrijk
promotiemiddel. RNH heeft dit pad aangelegd en succesvol ontwikkeld.
Naast het beheer en onderhoud van het pad verzorgt RNH ook de
volledige communicatie. De deskundigheid en de lokale kennis
waarover RNH beschikt, spelen bij ons besluit een belangrijke rol. Deze
bijzondere taken passen binnen de doelstelling van RNH. De uitvoering
van het beheer en de communicatie over het Noord-Hollandpad was
middels een 5-jarige opdracht weggezet bij RNH (201 7-2021). De
huidige opdracht voor het beheer van en de communicatie over het
Noord-Hollandpad loopt per 31 december 2021 af. Binnen de
bestaande regelgeving verlenen wij een nieuwe opdracht voor het
beheer van en de communicatie over het Noord-Hollandpad. Vanwege
de gewenste continuïteit verlenen wij deze opdracht voor een periode
van 5 jaar met een verlengingsoptie van twee maal vijf jaar (2x5 jaar).
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Risico’s en beheersing

Ten aanzien van alleenrecht is verkend of er andere partijen mogelijk
belangstelling zouden hebben om deze opdracht uit te voeren; de
opdracht die RNH de afgelopen periode heeft uitgevoerd. Deze
verkenning is uitgevoerd om de risico’s die aan deze methode kleven te
minimaliseren. Daartoe is een (voorjaankondiging/verkenning op
TenderNed gedaan, waarbij marktpartijen op de hoogte zijn gesteld van
het voornemen de opdracht aan RNH te gunnen, zodat zij hun eventuele
belangstelling daarvoor kenbaar kunnen maken. Binnen de
reactietermijn op TenderNed is 1 reactie gekomen. Deze reactie ging
over de vraag of deze partij kon inschrijven op alleen de communicatie.
De vraagsteller heeft een antwoord naar tevredenheid gekregen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
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