
PPS en Aanbesteden

Inhoud
PPS en Aanbesteden

1. Inleiding 7
1.1 Wat is PPS? 7
1.2 Wederzijds belang 8

2. PPS en aanbesteden: een interessante verhouding 11
2.1 Vroegtijdige betrokkenheid: marktconsultatie 11
2.2 Aandachtspunten bij vroegtijdig overleg 12
2.3 Aanbesteden: noodzakelijk en nuttig 14

3. PPS-vormen en de Europese Aanbestedingsrichtlijnen 17
3.1 Verschillende vormen van Publiek-Private Samenwerking 17
3.2 Van de ‘klassieke’ overheidsopdracht naar PPS 18
3.3 Twee praktijkgevallen 19
3.4 Faciliterende PPS-verbanden en aanbesteden 22
3.5 Concessies en aanbesteden 23
3.6 Joint ventures en aanbesteden 24
3.7 Opdrachtverlening door de joint venture 26
3.8 DBFO / DBFM en aanbesteden 26

4. Hoe gaat een PPS-aanbesteding in zijn werk? 29
4.1 Uitgangspunten 29
4.2 Hoe wordt een concessie aanbesteed? 30
4.3 Is de concessiehouder vrij in het geven van opdrachten? 33
4.4 Hoe wordt een joint venture aanbesteed? 33
4.5 Hoe wordt een DBFO- of DBFM-contract aanbesteed? 42

5. Enkele bijzondere gevallen 45
5.1 Unieke (bouw)locatie 45
5.2 Het publieke projectdeel maakt een ondergeschikt onderdeel

uit van een veel groter project met overwegend private functies        46

6. Mededingingswetgeving 49
6.1 Staatssteun 49
6.2 Kartelverbod 51
6.3 Concentratietoezicht 51

7. Tot slot 53



Inleiding

1.1. Wat is PPS?

PPS staat voor Publiek-Private Samenwerking:
overheid en bedrijfsleven werken samen bij de uitvoering van investeringsprojecten.
Het kan gaan om infrastructurele projecten zoals de aanleg van wegen, bruggen,
tunnels, spoorwegtrajecten of jachthavens. Maar ook de ontwikkeling van een
industriegebied, de bouw van een ziekenhuis of de aanleg en exploitatie van een
bedrijvencomplex kunnen als PPS-project worden uitgevoerd. Het gaat dus om het
realiseren van zowel maatschappelijke als commerciële doelen.

Bij PPS-projecten houden overheid en bedrijfsleven ieder hun eigen identiteit en
verantwoordelijkheid. Zij werken samen op basis van een heldere taak- en
risicoverdeling. Het resultaat van die samenwerking is meestal meer dan de som der
delen. Zeker wanneer twee partijen samenwerken met een win-winsituatie voor ogen.
Het doel van de samenwerking is het realiseren van meerwaarde en
efficiencywinst en het uitlokken van innovativiteit. Voor het bedrijfsleven ontstaan
nieuwe kansen op een groeiende markt; ook kan het zelf bijdragen aan de
totstandkoming van een vanuit een commercieel oogpunt aantrekkelijk project. De
overheid kan voor hetzelfde geld een kwalitatief beter eindproduct realiseren of
dezelfde kwaliteit krijgen voor minder geld.

1.2. Wederzijds belang

Het voordeel van PPS voor de overheid is dus duidelijk: een project kan aan
kwaliteit winnen als de overheid in een vroeg stadium met private partijen overlegt
over de beste manier om een bepaald doel te bereiken. Ook kunnen extra financiële
middelen beschikbaar komen voor projecten die een maatschappelijk belang dienen.
Maar ook de private sector kan belang hebben bij een andere wijze van samenwerken
met de overheid. Wensen en behoeften van de markt kunnen beter worden ingebracht
in overheidsprojecten door samenwerking in een vroeg stadium.
Soms bestaat er een noodzaak tot samenwerking, anders komt het project niet tot
stand. Het kan zijn dat specifiek ondernemerschap vereist is. Ook is denkbaar dat in
de financieringsbehoefte privaat moet worden voorzien. Of dat het ontwerp  niet kan
worden gemaakt omdat de specificaties pas gaande het ontwikkelingsproces kunnen
worden gedefinieerd. Of de overheid vermoedt dat er slimmere en betere oplossingen
denkbaar zijn zonder daar zelf voldoende kennis over te hebben. In dergelijke
gevallen ziet de overheid een noodzaak tot een vorm van samenwerking met private
marktpartijen die bereid zijn om als ondernemer risico te lopen, die private
financieringsbronnen kunnen aanboren, die bij kunnen dragen aan een
prestatiegerichte wijze van formuleren van ontwerpspecificaties en die alternatieve,
innovatieve oplossingen kunnen aandragen.



PPS en aanbesteden: een interessante verhouding

2.1. Vroegtijdige betrokkenheid: marktconsultatie

Om behoeften en mogelijkheden goed op elkaar te kunnen afstemmen is het
nodig in een vroeg stadium te komen tot overleg en samenwerking tussen overheid en
marktpartijen. Waarom die vroegtijdigheid?

Een overheid die uit is op het realiseren van meerwaarde en efficiencywinst en het
uitlokken van innovatie zal de markt benaderen met een vraagspecificatie die slechts
basale, functionele eisen stelt. De overheid formuleert welke eigenschappen het
project zal moeten hebben. Aan de markt wordt overgelaten hoe het project op de
optimale manier wordt gerealiseerd. Aan de vraag van de overheid kan vaak door
middel van verschillende oplossingen tegemoet worden gekomen. Aan elk van die
oplossingen hangt een ander prijskaartje. Om te kunnen beoordelen of oplossingen
haalbaar zijn en om oplossingen uit te werken en te kunnen prijzen, wordt van
marktpartijen een aanzienlijke investering in tijd en geld gevraagd. Voor een
marktpartij bestaat echter de onzekerheid dat deze niet weet of de opdrachtgever zijn
oplossing wel aantrekkelijk vindt en dus ook niet weet of zijn inspanningen voor niets
zijn geweest. Voor de overheid bestaat de onzekerheid dat zij niet weet welke
oplossingen zullen worden aangeboden uit de veelheid van mogelijkheden; of de aan
te bieden oplossingen wel aantrekkelijk zijn en welk kwaliteitsniveau zal worden
bereikt.

Vergeefse inspanningen en daarmee kapitaalsvernietiging moeten dus worden
voorkomen. Dat leidt ertoe dat in een vroegtijdig stadium tussen de overheid en de
markt afstemming moet plaatsvinden over oplossingsrichtingen waarin marktpartijen
denken en de soorten oplossingen die voor de overheid aanvaardbaar zijn.

Daarnaast zorgt vroegtijdige afstemming voor een beter proces van risicosignalering
en een evenwichtige verdeling van risico’s tussen de markt en de overheid, al naar
gelang wie een risico het beste kan beheersen.

2.2. Aandachtspunten bij vroegtijdig overleg

Eerlijke mededinging

Internationale regelgeving verbiedt overheden om bij het opstellen van
specificaties voor een bepaald project advies te vragen van marktpartijen die een
commercieel belang zouden kunnen hebben bij toekomstige opdrachtverlening in het
geval het geven van dergelijk advies ertoe zou leiden dat de mededinging tussen
partijen wordt uitgeschakeld. Volgens de jurisprudentie is daarvan sprake als de
eerlijke mededinging in een aanbestedingsprocedure onvoldoende is gewaarborgd,
bijvoorbeeld doordat een van de marktpartijen in het voortraject een
kennisvoorsprong over het project heeft opgedaan.

Een overheid die in de planvoorbereidingsfase van een project uitvoerig overleg voert
met één marktpartij en daarbij gegevens over het project bekend maakt, loopt het
risico die marktpartij van een aanbestedingsprocedure te moeten uitsluiten, als die
marktpartij een kennisvoorsprong heeft en daardoor een eerlijke mededinging tussen
alle aanbiedende marktpartijen onvoldoende is gewaarborgd.
Oplettendheid is dus gewenst, zowel van de overheid als van de markt.



Ideeënbescherming: geen ‘cherry picking’

Marktpartijen zullen slechts bereid zijn hun beste ideeën in te brengen in het
overleg met de overheid als hun innovatieve ideeën en intellectuele eigendomsrechten
voldoende beschermd worden. Het is immers niet realistisch te veronderstellen dat
marktpartijen bereid zullen zijn hun beste ideeën (en daarmee hun commerciële
voorsprong) in te leveren, als niet gewaarborgd wordt dat de bedenker van een goed
idee gerechtigd is het project te realiseren volgens zijn idee.
Oplettendheid van de overheid is dus nodig: zorg ervoor dat iedere marktpartij kan
rekenen op volledige vertrouwelijkheid.

Afbreken van onderhandelingen

Als de overheid met een marktpartij lange en vergaande onderhandelingen
voert en er bij die marktpartij het gerechtvaardigde vertrouwen is ontstaan dat met de
overheid zaken kunnen worden gedaan en er een contract zal worden gesloten, dan
kan het afbreken van die onderhandelingen door de overheid in sommige gevallen in
strijd zijn met de redelijkheid en de billijkheid. Het afbreken van onderhandelingen
kan zich voordoen als de overheid zich (plotseling) realiseert dat de opdracht waar het
om gaat, moet worden aanbesteed in overeenstemming met de (Europese)
aanbestedingsregelgeving. Het afbreken van onderhandelingen in zo’n geval kan tot
gevolg hebben dat de overheid verplicht is de geleden schade van de marktpartij
(gemaakte kosten, maar soms ook gederfde winst) te vergoeden.
Ook hier moet de overheid dus oplettend zijn.

2.3. Aanbesteden: noodzakelijk en nuttig

Zowel de overheid als marktpartijen, die overwegen – in een
samenwerkingsverband – een project te realiseren, dienen zich tevoren goed
rekenschap te geven van de vraag of in het kader van de projectontwikkeling, op enig
moment, het verplicht of gewenst is één (of meer) aanbestedingsprocedure(s) te
houden. Als dat het geval is, moet voorkomen worden dat er een
belangenverstrengeling optreedt,
dan wel dat bij een marktpartij de (voorbarige) verwachting wordt gewekt dat het
goede idee dat hij aanbrengt ook door hem mag worden uitgevoerd zonder verdere
competitie met andere marktpartijen.

Uit het oogpunt van publieke verantwoordelijkheid en een verantwoorde besteding
van publieke middelen dient een opdracht voor de ontwikkeling van een publiek
project door de overheid in concurrentie te worden aanbesteed. Dat uitgangspunt geldt
in beginsel ook wanneer de ontwikkeling van een project plaatsvindt binnen een
publiek-privaat samenwerkingsverband, zelfs wanneer het initiatief tot dat
samenwerkingsverband uit de markt voortkomt.



Maar er is méér dan alleen ‘aanbesteden omdat het moet’.

Als vastgesteld is dat een samenwerking tussen overheid en markt kan leiden
tot meerwaarde, efficiencywinst en/of innovatie, is daarmee nog geen antwoord
gegeven op de vraag welke samenwerking en met welke private partner(s) de grootste
meerwaarde, efficiencywinst en/of innovativiteit zal opleveren.
Als in een beoogde Publiek-Private Samenwerking het instrument van aanbesteding
op de juiste wijze en op het juiste tijdstip wordt ingezet, kan het voor de overheid de
motor zijn achter de vergroting van de meerwaarde van de PPS.
Deze handleiding beoogt een praktisch hulpmiddel daarbij te zijn.
PPS-vormen en de Europese Aanbestedingsrichtlijnen

3.1. Verschillende vormen van Publiek-Private Samenwerking

PPS is een vlag die verschillende ladingen dekt.
Onderscheid kan worden gemaakt tussen faciliterende publiek-private
samenwerkingsverbanden en op participatie gerichte publiek-private
samenwerkingsverbanden.

Bij faciliterende PPS-verbanden heeft de overheid niet meer dan een faciliterende
taak, bijvoorbeeld de gebruikmaking van haar bestuursrechtelijke instrumentarium in
het kader van de planvoorbereiding voor een project met een (gedeeltelijk) publieke
functie (denk aan de ontwikkeling van een bedrijfsterrein). De samenwerking tussen
publieke en private partijen is dan meestal contractueel (door middel van een
samenwerkingsovereenkomst) geregeld. De feitelijke ontwikkeling van het project (de
aanleg van het bedrijfsterrein en de verkoop of exploitatie ervan) geschiedt voor
rekening en risico van de private partijen. De overheid faciliteert slechts; zij loopt
geen (economische) risico’s. Bij op participatie gerichte PPS-verbanden heeft de
overheid een financieel belang bij de (wijze van) exploitatie. Daarbij zijn weer twee
vormen te onderscheiden. Een publiek-private joint venture (of publiek-private
ontwikkelingsmaatschappij) waarin zowel marktpartijen als overheid risicodragend
participeren. Dat wil zeggen dat de overheid tijdens de exploitatie, afhankelijk van het
resultaat van de bedrijfsvoering, gerechtigd is tot een deel van de winsten,
respectievelijk meedraagt in de geleden verliezen. De andere vorm is het
concessiemodel waarbij de overheid een (meestal langjarig) exploitatierecht op de
markt zet tegen een zekere vergoeding. Dat kan een vaste vergoeding zijn of een
vergoeding die geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van het exploitatieresultaat.

3.2. Van de ‘klassieke’ overheidsopdracht naar PPS

Zoals bekend dienen overheden die van plan zijn een opdracht te
verlenen voor het leveren van goederen, het verrichten van diensten of het
vervaardigden van werken die een bepaalde waarde (de zogenaamde drempelwaarde)
te boven gaan aan te besteden met inachtneming van de voorschriften als neergelegd
in de drie (klassieke) Europese Aanbestedingsrichtlijnen: de Richtlijnen Leveringen,
Diensten en Werken. Voor overheidsopdrachtgevers die actief zijn in de Nutssector
(drinkwatervoorziening, productie en distributie van elektriciteit, gas en warmte,
winning van aardolie, gas en vaste brandstoffen, exploitatie van havens en
luchthavens, openbaar vervoer over land en openbare telecommunicatie-
voorzieningen), geldt een bijzondere richtlijn: de Richtlijn Nutssector.
Uitgangspunt van deze aanbestedingsregelgeving is dat overheidsopdrachten in
concurrentie worden aanbesteed op een transparante en verifieerbare wijze, waarbij



aanbieders gelijke kansen hebben. Om de concurrentie te kunnen waarborgen, dienen
meerdere aanbieders te worden uitgenodigd aan de aanbesteding deel te nemen.
Slechts in bijzondere gevallen mag de overheid ervoor kiezen de onderhandelings-
procedure te hanteren.
Noch voor het aangaan van een Publiek-Private Samenwerking en de keuze van de
private partner in dat verband, noch voor het geven van opdrachten aan de private
samenwerkingspartner, noch voor opdrachten verstrekt door de PPS aan (andere)
marktpartijen, geven de Europese Aanbestedingsrichtlijnen bruikbare instructies. De
regelgeving is voornamelijk geschreven voor traditionele overheidsopdrachten
waarbij de overheid haar vraagspecificatie gedetailleerd heeft uitgewerkt (of door
adviseurs heeft laten uitwerken), zodat marktpartijen een concrete ‘vaste’ prijs voor
de gevraagde prestatie kunnen aanbieden en de overheid vervolgens de aanbiedingen
met elkaar kan vergelijken om te bepalen welke aanbieding de beste is.

In een Publiek-Private Samenwerking wil de overheid juist de ontwikkelaar/exploitant
de ruimte laten om, met gebruikmaking van zijn kennis en ervaring, te komen met een
zo efficiënt en innovatief mogelijk plan.

Hoe past een overheid de aanbestedingsregelgeving het beste toe bij de verschillende
PPS-vormen en welke procedures zijn daarvoor beschikbaar? Daarover gaat dit
hoofdstuk.

De overheid die tot voorbeeld wordt gesteld is een gemeente. De beschreven vormen
en procedures zijn echter even goed toepasbaar op andere mede-overheden en de
rijksoverheid.

3.3 Twee praktijkgevallen

1. Jachthaven
De (fictieve) gemeente Westerzijl, gelegen aan één van de randmeren,

beschikt niet over een jachthaven. Een ontwikkelaar/bouwer/exploitant van
jachthavens (‘de ontwikkelaar’) ziet mogelijkheden voor de bouw en exploitatie van
een nieuwe jachthaven. De gemeente wordt benaderd en voelt wel voor een dergelijk
plan maar heeft noch de financiële middelen, noch ervaring op het gebied van de
exploitatie van jachthavens.
De gemeente is in beginsel bereid een strook grond gelegen aan het randmeer en een
stuk water langjarig te verhuren ten behoeve van jachthavendoeleinden. Ook is zij
bereid medewerking te
verlenen aan wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente en de ontwikkelaar
besluiten gezamenlijk een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren; de kosten daarvan
worden gedeeld.

Uit deze studie blijkt dat een jachthaven in Westerzijl inderdaad goede
perspectieven heeft. De gemeente en de ontwikkelaar besluiten ‘fase 2’ in te gaan,
waarin de ontwikkelaar ‘voor eigen rekening en risico’ bouwplannen ontwikkelt, de
mogelijkheden van private financiering onderzoekt, en een exploitatieopzet
(businessplan) maakt. Aan het einde van deze planontwikkelingsfase blijkt dat alle
lichten op groen staan en besluiten partijen een ‘samenwerkingsovereenkomst’ aan te
gaan. Op dat moment oppert de gemeentesecretaris ‘dat er wel eens een
aanbestedingsprobleem zou kunnen zijn’.

De gemeente ziet zich geplaatst voor verschillende dilemma’s:



— Had zij de relatie met de ontwikkelaar moeten aanbesteden?
— Moet zij het ontwerp, de bouw en exploitatie van de jachthaven

aanbesteden?
— Zo ja, gaat het hier dan om de aanbesteding van een concessie?
— Is het wel redelijk om de ontwikkelaar die veel tijd geld en

moeite heeft gestoken in de uitwerking van de plannen, in
concurrentie,  mee te laten dingen naar de opdracht/concessie?

— Wie zal de kosten betalen die de ontwikkelaar in het voortraject heeft
gemaakt en is er wellicht al sprake van een zogenaamde ‘pre-
contractuele binding’?

— Kan de ontwikkelaar wel mee bieden in de aanbestedingsprocedure of
is er sprake van ‘belangenverstrengeling’ waardoor de ontwikkelaar
gediskwalificeerd wordt?

2. (Her-)ontwikkeling van een stadswijk 1
Ontwikkelaars en bouwers kopen gronden waarvan zij verwachten dat de

overheid die gronden zal (laten) aanwenden voor bijvoorbeeld woningbouw. Als dat
het geval is, is het onder de huidige stand van het onteigeningsrecht moeilijk voor de
overheid om die gronden te onteigenen (zie daarover paragraaf 5.1). In de praktijk  is
het gevolg van deze situatie dat de overheid en de marktpartijen die serieuze
grondposities hebben verworven gaan samenwerken. Die samenwerking krijgt
gestalte via drie vormen:

— het bouwclaim-model
de marktpartijen verkopen hun grondposities aan de overheid in ruil
voor het recht om (later) op die grond woningen of bedrijfsgebouwen
te mogen bouwen;

— het joint venture-model
de overheid en de marktpartijen richten gezamenlijk een
grondexploitatiemaatschappij (GEM) op waaraan de gronden binnen
het plangebied worden overgedragen. Deze GEM is verantwoordelijk
voor het verwerven van de gronden, het bouw- en woonrijp maken
ervan en vervolgens de gronduitgifte;

— het ‘concessie’-model2
de overheid beperkt zich tot het stellen van randvoorwaarden aan de
volledig private ontwikkeling van een locatie. Naast bouw- en
woonrijp maken en de gronduitgifte, worden ook eventuele publieke
voorzieningen (zoals een gemeenschapsruimte, politiepost of theater)
door de marktpartijen ontwikkeld en gefinancierd.

1   Indeling en tekst ontleend aan het advies van 20 juni 2000 van het Interdepartementaal Overleg
Europese Aanbestedingen (IOEA) pagina 93 e.v. gevoegd als bijlage VII bij het hierna in noot 6
genoemde MDW rapport.
2   Dit ‘concessie’-model moet goed onderscheiden worden van de concessie zoals die bedoeld wordt
in de aanbestedingsregelgeving; zie hierna paragraaf 3.5.

 3.4. Faciliterende PPS-verbanden  en aanbesteden

Wij nemen het voorbeeld van de jachthaven in Westerzijl.



Als de gemeente Westerzijl zich in de PPS-samenwerking met de
jachthavenontwikkelaar beperkt tot het faciliteren van de ontwikkeling (door
medewerking toe te zeggen aan wijziging van het bestemmingsplan en de benodigde
grond en water te verhuren) dan is er geen sprake van ‘overheidsconsumptie’ en dus
ook geen sprake van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht in de zin van de
richtlijnen. Ook het op gezamenlijk initiatief van de gemeente en ontwikkelaar laten
uitvoeren van een haalbaarheidsstudie waarbij niet meer dan 50% van de kosten voor
rekening komt van de overheid en de resultaten van de studie ten goede komen aan
zowel de publieke als de private partij, is niet een aanbestedingsplichtige
overheidsopdracht (zo valt te lezen in een informatiebulletin van het ministerie van
VROM d.d. 4 maart 1999).

Bij veel van de in Nederland bekende ‘faciliterende PPS-verbanden’ is echter voor de
overheid (in dit geval: de gemeente) een belang bedongen in het kader van haar
faciliterende rol. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het geval dat de
gemeente bij het einde van de (langjarige) huurovereenkomst zonder verdere betaling
de jachthaven overgedragen krijgt en daar als eigenaar over kan beschikken. Als de
jachthaven op dat moment (nog) een waarde vertegenwoordigt, is er toch weer sprake
van een overheidsconsumptie (weliswaar op lange termijn) en dus van een
aanbestedingsplicht.
Bij het voorbeeld van de herontwikkeling van een stadswijk leggen private partijen
vaak de benodigde infrastructuur (en soms ook openbare voorzieningen zoals een
gemeenschapsruimte, politiepost of theater) voor hun rekening en risico aan en wordt
die infrastructuur (en voorzieningen) na gereedkomen voor een symbolisch bedrag
aan de gemeente in eigendom overgedragen. Het Gerechtshof in Den Haag heeft, eind
januari 2001, geoordeeld dat ook in een dergelijk geval een aanbestedingsplicht voor
de gemeente bestaat. Van dat oordeel van het Hof is door de gemeente cassatieberoep
ingesteld bij de Hoge Raad, die hierin het laatste woord zal hebben.

3.5. Concessies en aanbesteden

Wat is een concessieovereenkomst?
Volgens de Europese Richtlijn Werken is een concessieovereenkomst een

overheidsopdracht, waarbij, in dit geval de gemeente (Westerzijl) een overeenkomst
sluit met een marktpartij die betrekking heeft op het ontwerp, de uitvoering en de
exploitatie van een jachthaven tegen een door de gemeente te betalen prijs. De
gemeente Westerzijl heeft echter voor de jachthaven geen of niet voldoende geld
beschikbaar. De ‘prijs’ die de gemeente voor de bouw en aanleg van de jachthaven
‘betaalt’, bestaat dan ook in het verlenen van het recht tot exploitatie van de
jachthaven aan de exploitant gedurende een (flink) aantal jaren.
Als uit de haalbaarheidsstudie is gebleken dat de jachthaven waarschijnlijk niet
rendabel kan worden gemaakt, kan de gemeente — naast het verlenen van een
exploitatierecht — ook nog een bijbetaling doen ter dekking van dat niet-rendabele
gedeelte.
De jachthavenontwikkelaar/exploitant draagt als concessiehouder alle aan de bouw
verbonden risico’s en financiert de bouw- en aanlegkosten. Tijdens de exploitatie
draagt hij in beginsel alle exploitatierisico’s.

Als de gemeente een bijbetaling (subsidie) doet ter dekking van het niet rendabele
gedeelte van de aanlegkosten, kan de gemeente een recht op ‘Benefit Sharing’3
bedingen. De gedachte daarbij is dat de gemeente een bijdrage levert aan een (op
zich) niet rendabel te maken jachthaven project. Daar staat tegenover dat, als de



exploitatie in de toekomst positiever blijkt uit te vallen dan verwacht, de gemeente
moet kunnen meeprofiteren van de hogere resultaten. Uiteraard moet zeker gesteld
worden dat de jachthavenexploitant een redelijk rendement kan  realiseren; pas
wanneer de exploitatieresultaten daarboven uitkomen, gaat de gemeente meedelen in
de winst.

Het aangaan van een concessieovereenkomst van een jachthaven valt onder de
aanbestedingsplicht voor ‘concessies voor werken’ uit de Richtlijn Werken. Zie over
de wijze van aanbesteden paragraaf 4.2.

3.6. Joint ventures en aanbesteden

Als de gemeente Westerzijl besluit om een (financieel) belang te nemen in de
aanleg en exploitatie van de jachthaven dan kan zij dat doen als partner in een
publiek-private joint venture of als aandeelhouder in een publiek-private
ontwikkelingsmaatschappij. Joint ventures zullen meestal bestaan in de vorm van een
contractuele samenwerking, een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap. Ontwikkelingsmaatschappijen zullen meestal gestructureerd zijn als
een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap. Kenmerkend voor deze
samenwerkingsvormen is dat partijen arbeid en kapitaal inbrengen om het doel (de
realisering en exploitatie van de jachthaven) van de joint venture te kunnen bereiken.

Als de gemeente en de exploitant hebben afgesproken dat bij beëindiging van de joint
venture de jachthaven overgaat naar de gemeente, kan er weer sprake zijn van
‘overheidsconsumptie’ (weliswaar op lange termijn) en dus van een aanbestedings-
plichtige overheidsopdracht.
Als echter de joint venture aan het einde van zijn bestaan overgaat tot liquidatie (en de
jachthaven bijvoorbeeld verkocht wordt aan een andere jachthavenexploitant), dan is
er geen sprake van ‘overheidsconsumptie’ en dus ook niet van een
aanbestedingsplichtige opdracht.

3   Zie hiervoor de publicaties van het Kenniscentrum PPS over Benefit Sharing.

Dat neemt echter niet weg dat het houden van een aanbesteding in een dergelijk geval
geboden danwel gewenst is. Waarom?

Strikt genomen is overheidsparticipatie4 niet onderworpen aan de
aanbestedingsregelgeving. Hetzelfde geldt voor de selectie van de private partij met
wie de overheid een joint venture wil vormen. Dit neemt echter niet weg dat, volgens
de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, op iedere handeling van de
overheid, waarbij ‘voorwaarden voor economische activiteiten’ worden vastgelegd, de
algemene beginselen van het EG-verdrag van toepassing zijn. Daarnaast zijn,
uiteraard, de Nederlandse ‘Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur’ op ieder
overheidshandelen van toepassing. Wat het EG-verdrag betreft, gaat het met name om
de (Europese) beginselen van non-discriminatie, gelijke behandeling, transparantie,
wederzijdse erkenning en proportionaliteit. De wijze waarop een joint venture tot
stand komt, moet verenigbaar zijn met het recht van de Europese Gemeenschap. Om
die aanwijzing serieus te nemen dient de gemeente Westerzijl te onderzoeken of zij
het proces van keuze van haar private joint venture partner op transparante, non-
discriminerende wijze kan structureren. Hoe dat in zijn werk kan gaan, wordt
behandeld paragraaf 4.4.



Wellicht is het voor de gemeente Westerzijl nog belangrijker dat zij zich realiseert dat
door het, via een aanbesteding, selecteren van de joint venture-partner de meerwaarde
van een PPS kan worden vergroot. Als de gemeente de juiste procedure kiest,
verkrijgt zij de mogelijkheid om meerdere jachthavenontwikkelaars/exploitanten te
interesseren en kan zij hun ideeën omtrent de ontwikkeling, en de exploitatie en de
hoogte van de gemeentelijke bijdrage afzonderlijk beoordelen en tegen elkaar
afwegen. Die mogelijkheid ontzegt zij zichzelf wanneer ze, zonder het houden van
een aanbesteding kiest voor een samenwerking met de jachthavenontwikkelaar
/exploitant, die toevallig als eerste het initiatief genomen heeft.

4  De rijksoverheid pleegt in de regel niet risicodragend te participeren in een joint venture.

3.7. Opdrachtverlening door de joint venture

Als de gemeente Westerzijl participeert in de joint venture die de jachthaven
zal ontwikkelen en exploiteren, moet die joint venture dan opdrachten die zij verstrekt
in het kader van de bouw en exploitatie, aanbesteden met inachtneming van de
aanbestedingsregelgeving?
Als de gemeente Westerzijl in de joint venture dominant is voor wat betreft
zeggenschap en/of financiële inbreng, kan de joint venture als ‘de verlengde arm’ van
de gemeente worden gezien (we noemen de joint venture dan een ‘publiekrechtelijke
instelling’) en zullen opdrachten van de joint venture aanbestedingsplichtig zijn.
In het omgekeerde geval waarin de gemeente zowel qua zeggenschap als financiële
inbreng een (duidelijke) minderheidsparticipatie in de joint venture heeft, zal de joint
venture niet als een aanbestedende dienst onder de aanbestedingsrichtlijnen kunnen
worden aangemerkt.
Gebleken is echter dat veel PPS joint ventures in Nederland worden opgezet op basis
van een gelijke participatie van publieke en private partijen. In dergelijke gevallen zal
steeds per geval bezien moeten worden of de joint venture als een aanbestedende
dienst moet worden aangemerkt. Doorslaggevend daarbij is in welke mate de overheid
feitelijk een sturende invloed kan uitoefenen of de gang van zaken binnen de joint
venture.
Als de joint venture is opgezet met de kennelijke bedoeling de aanbestedingsplicht te
omzeilen, dan zou de gemeente erop kunnen worden aangesproken indien door de
joint venture te verlenen opdrachten niet worden aanbesteed.

3.8. DBFO/DBFM en aanbesteden

Op de zogenaamde ‘Projectenlijst’ van het Kenniscentrum PPS van het
ministerie van Financiën wordt een aantal zogenaamde DBFO- en DBFM-projecten
vermeld. Dat zijn projecten waarbij de onderdelen Design, Build, Finance, Operations
respectievelijk Maintenance, activiteiten zijn die door de marktpartijen voor hun
rekening worden genomen in het kader van de projectopzet. Bij een dergelijke
contractvorm worden niet alleen de bouw en het onderhoud van de jachthaven
aanbesteed maar ook het ontwerp, de financiering en de exploitatie of het onderhoud.
In feite gaat het hier om een vorm van dienstverlening. Marktpartijen stellen, als een
dienst, een jachthavenfaciliteit ter beschikking die zij zelf hebben ontworpen,
gebouwd en gefinancieerd en die zij zelf in beheer houden. Meestal wordt voor die



dienst door de overheid (de gemeente) een vergoeding gegeven: hetzij een
beschikbaarheidvergoeding (d.w.z. een vergoeding per beschikbaar gehouden
aanlegplaats), hetzij een omzetgerelateerde vergoeding (d.w.z. een deel van het
geïncasseerde liggeld).
Het aangaan van een DBFO- of DBFM-contract zal in het kader van de Europese
richtlijnen  beschouwd worden als een ‘werken’-opdracht, als op grond van een
dergelijk contract de eigendom van het werk (al dan niet op termijn) overgaat naar de
opdrachtgever. Dat zal meestal het geval zijn. De aanbesteding zal dan ook moeten
voldoen aan het aanbestedingsregime van de Richtlijn Werken. Zie over de wijze van
aanbesteden paragraaf 4.5.



4 Hoe gaat een PPS-aanbesteding in zijn werk?

4.1. Uitgangspunten

Als in het kader van (de totstandkoming van) een PPS het
aanbestedingsinstrument gebruikt wordt, is het nuttig na te gaan aan welke eisen een
te voeren aanbestedingsprocedure moet voldoen. Over dit onderwerp is, in het kader
van de aanbesteding van zogenaamde geïntegreerde bouwcontracten, al nagedacht
(onder andere aan de Katholieke Universiteit Brabant). Het mede daaraan ontleende
‘ideaalmodel’ voor een PPS-aanbesteding zou aan de volgende criteria moeten
voldoen:
a. er moet voldoende concurrentie worden opgeroepen;
b. er moet een mogelijkheid zijn van vroegtijdig overleg, zodat zowel de

gemeente als de ontwikkelaars/exploitanten een goed beeld kunnen krijgen
van wat de gemeente nu eigenlijk graag wil en wat de markt aan oplossingen
te bieden heeft;

c. de intellectuele eigendomsrechten en innovatieve ideeën die door
ontwikkelaars/exploitanten tijdens het overleg worden ingebracht, moeten op
een adequate wijze worden beschermd; marktpartijen moeten op volledige
vertrouwelijkheid kunnen rekenen;

e. om kapitaalsvernietiging te voorkomen worden tijdens de procedure geen
omvangrijke en kostbare ontwerpinspanningen van verschillende
marktpartijen tegelijkertijd gevergd;

d. de te volgen aanbestedingsprocedure moet voldoen aan de voorschriften van
de Europese Aanbestedingsrichtlijnen (als die van toepassing zijn).

4.2. Hoe wordt een concessie aanbesteed?

Alleen voor ‘concessies voor werken’ (zoals de aanleg van een jachthaven)
geven de Europese Aanbestedingsrichtlijnen regels. Voor concessies voor
dienstverlening en het leveren van producten en voor concessies in de Nutssector
bestaan die regels niet. Daar gelden de algemene beginsel van het EG-verdrag en
uiteraard de Nederlandse ‘Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur’.

De regeling voor aanbesteding van concessieovereenkomsten onder de Richtlijn
Werken is echter heel summier. De Richtlijn bevat bepaalde publicatie- en
termijnvoorschriften maar geeft geen aanwijzingen over de manier waarop de
aanbestedingsprocedure verder moet worden gevoerd om tot opdrachtverlening te
kunnen komen.
Om aan de beginselen van non-discriminatie en transparantie tegemoet te komen, zal
de gemeente echter een procedure moeten hanteren, waarbij gewaarborgd is dat, na
publicatie, het proces van selecteren van marktpartijen en het nemen van een
gunningsbeslissing voldoende inzichtelijk en objectief is gemaakt. Hoe doet de
gemeente dat?

De simpelste weg is het gebruikmaken van één van de procedures die zijn beschreven
in de Richtlijn Werken: de openbare procedure, de niet-openbare procedure (lees:
openbare procedure met voorselectie)  of de onderhandelingsprocedure (met
publicatie).



Om het eerder beschreven ‘ideaalmodel’ het best te kunnen benaderen, lijkt voor
verlening van concessieopdrachten in veel gevallen de onderhandelingsprocedure
(met publicatie) een goede keuze.

Hoe verloopt de onderhandelingsprocedure en welke stappen moet de gemeente
daarin nemen?

De onderhandelingsprocedure is uiterst summier beschreven in de Europese
aanbestedingsrichtlijnen. Het (Nederlandse) Uniform Aanbestedingsreglement UAR-
EG 1991 bevat in de artikelen 40 tot en met 53 een meer gedetailleerde regeling.

Verwezen wordt verder naar de brochure van het ministerie van Economische Zaken
‘De Europese Richtlijn voor Overheidsopdrachten: Werken’ (april 1999) (te bestellen
op: http://info.minez.nl) en de handleiding van de Europese Commissie bij de
Richtlijn Werken (verkrijgbaar op: http://simap.eu.int/ —»Welkom —»Regels en
procedures —» Browse or download the Public Procurement Guidelines
—» Works —»Dutch).

Bij het opstellen van een advertentietekst voor de onderhandelingsprocedure en
verdere aanbestedingsstukken kan de gemeente gebruikmaken van ‘Eurasbo’, een
door VROM ontwikkeld, handig elektronisch systeem voor het ontwikkelen van
advertenties op basis van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen, met tips en
toelichting (verkrijgbaar via: www.crow.nl of www.stabu.nl).

Op de volgende pagina is het verloop van de onderhandelingsprocedure kort
samengevat. De gemeente publiceert de aankondiging van de opdracht en selecteert
vervolgens op grond van vooraf bekendgemaakte objectieve geschiktheidseisen één of
meer gegadigden. In overleg met deze gegadigde(n) worden, via de weg van
onderhandelingen, de contractuele voorwaarden vastgesteld. Ten slotte volgt gunning
aan de gegadigde met de ‘economisch meest voordelige aanbieding’.

Schematisch verloopt de procedure als volgt:

zie jpg voor het schema

      * Verkorte termijnen in geval van dringende redenen

4.3 Is de concessiehouder vrij in het geven van opdrachten?

Als de concessiehouder zelf een aanbestedende dienst is (dat zou in de
jachthavencasus bijvoorbeeld het recreatieschap ‘de Randmeren’ kunnen zijn) dan
dient die concessiehouder de aanbestedingsregelgeving na te leven in het kader van
het verlenen van opdrachten aan ontwerpers, bouwers en (eventueel) een
professionele operator. Ook als de concessiehouder een private partij is (een
jachthavenontwikkelaar/exploitant), dan moet die private concessiehouder bepaalde
voorschriften in acht nemen als hij (deel) opdrachten wil geven aan bijvoorbeeld
ontwerpers of bouwers. Dat is niet nodig als de ontwerper of de bouwer waar een
opdracht aan gegeven wordt een zogenaamde, met de concessiehouder ‘verbonden
onderneming’ is. De Richtlijn Werken geeft (in artikel 3, lid 4) een definitie van dit
begrip en verdere procedurevoorschriften voor deze gevallen.



4.4. Hoe wordt een joint venture aanbesteed?

In deze paragraaf worden twee situaties beschreven:
— de aanbesteding door de gemeente van de keuze van een private joint venture-

partner voor de ontwikkeling van de jachthaven;
— de aanbesteding van de door de joint venture te geven opdrachten in het kader

van de ontwikkeling van de jachthaven.

Hoe kan de keuze van een private joint venture-partner worden aanbesteed?

Zoals gezegd, de Richtlijn Werken geeft geen concrete instructies. Als de
criteria voor het ‘ideaalmodel’ voor een PPS-aanbesteding worden gevolgd, dan zal
de gemeente een procedure moeten volgen waarbij (I) voldoende concurrentie wordt
opgeroepen; (II) vroegtijdig overleg mogelijk moet zijn; (III) ideeën van marktpartijen
moeten worden beschermd; (IV) in de beginfase geen kostbare ontwerpinspanningen
worden verricht en (V) de procedure objectief en transparant is.

Oplossing 1: de onderhandelingsprocedure
Voor de gemeente vormt de onderhandelingsprocedure (met publicatie), zoals

die hiervoor (paragraaf 4.2) in hoofdlijnen beschreven is, een goede mogelijkheid. De
gemeente zou bijvoorbeeld de onderhandelingsprocedure voor de aanbesteding van
architectendiensten als uitgangspunt kunnen nemen. Ook in dat proces gaat het
immers om een afweging van objectieve factoren zoals kwaliteit, tijd en geld
enerzijds en subjectieve factoren zoals esthetica, gebruiksvriendelijkheid en
duurzaamheid anderzijds.
Bij het volgen van een dergelijke procedure zou de gemeente steun kunnen putten uit
de brochure van EZ en het Eurasbo-advertentiesysteem, zoals hiervoor genoemd
(paragraaf 4.2). Eurasbo kent een grondige aanbestedingsleidraad voor
architectendiensten die hier goed als uitgangspunt zou kunnen worden genomen.

Als de onderhandelingsprocedure wordt gevolgd, hoe zou de gemeente dan het
keuzeproces materieel vorm kunnen geven?

Als de gemeente, via een advertentie, marktpartijen heeft geïnteresseerd, dan zal de
gemeente met de ontwikkelaars/exploitanten overleg willen voeren om over en weer
een goed beeld te krijgen van wat de gemeente enerzijds graag wil en de markt
anderzijds aan oplossingen te bieden heeft. Uiteraard zullen daarbij ook de
kostenconsequenties van de verschillende oplossingsrichtingen moeten worden
besproken. Er wordt echter, in het kader van dit vooroverleg, nog niet over de prijs
onderhandeld. Het gaat om een technische consultatie van de markt.

Op basis van de resultaten van de consultatieronde, zou de gemeente kunnen overgaan
tot het opstellen van een (globale) vraagspecificatie. Dat document kan vervolgens als
basis dienen voor een door de geïnteresseerde marktpartijen uit te brengen
‘aanbieding’. In het ‘ideaalmodel’ voor een PPS-aanbesteding (paragraaf 4.1) worden
in dit stadium van de procedure (nog) geen omvangrijke en kostbare
ontwerpinspanningen van de gegadigden marktpartijen gevergd. Dat om
kapitaalvernietiging te voorkomen. Dat betekent dat de marktpartijen hun ideeën
(nog) niet hebben uitgewerkt in ontwerpen en daarom ook hun prijsstelling (nog) niet
‘hard’ kunnen maken.



Toch kan de gemeente op basis van de uitgebrachte ‘aanbiedingen’ haar keuze tussen
de aangeboden oplossingen bepalen, als de marktpartijen bij hun aanbieding de
volgende gegevens verstrekken:
— een plan van aanpak;
— een schetsmatig ontwerp of massastudie;
— een raming van de bouwkosten in open begroting met een nauwkeurigheid van

bijvoorbeeld plus of min 20%;
— een businessplan met een resultaatsprognose voor de eerste vijf jaar van de

jachthavenexploitatie;
— het aangeboden winstparticipatie-recht van de gemeente, respectievelijk de

gewenste verliesparticipatie (optioneel) .

In het kader van de te voeren onderhandelingsprocedure dient de gemeente (vóór het
ontvangen van de biedingen) bekend te maken aan de geïnteresseerde marktpartijen
op welke wijze de biedingen zullen worden beoordeeld en dat als gunningscriterium
zal worden gehanteerd ‘de economisch meest voordelige aanbieding’. De factoren die
de gemeente in haar beslissing zal betrekken en het relatieve gewicht van die factoren
ten opzichte van elkaar (wat weegt het zwaarst?) zal de gemeente bekend moeten
maken. Dat vereist nu eenmaal een transparante en verifieerbare procedure die alle
gegadigden gelijke kansen biedt.
Als de gemeente op deze manier haar keuze bepaald heeft, kan zij besluiten met één
of twee partijen de onderhandelingsfase in te gaan. In die fase worden de plannen van
de gekozen ontwikkelaar(s)/exploitant(en) verder uitgewerkt en worden de
voorwaarden besproken waaronder de gemeente en de marktpartij(en) een joint
venture-
verband zouden willen aangaan. Deze fase wordt afgesloten met de ondertekening van
een joint venture-overeenkomst tussen de gemeente en de (uiteindelijk) gekozen
ontwikkelaar/exploitant. Is de joint venture gestructureerd in de vorm van een NV of
BV, dan wordt deze rechtspersoon opgericht en verkrijgen gemeente en
ontwikkelaar/exploitant elk hun vooraf afgesproken aandelenpakket.

Oplossing 2: de prijsvraagprocedure gevolgd door onderhandelingen.
Als verwacht mag worden dat marktpartijen met innovatieve oplossingen

zullen komen voor de aanleg en exploitatie van de jachthaven, dan dient de gemeente
absolute vertrouwelijkheid te waarborgen. Als dat echter niet  haalbaar is of
marktpartijen ondanks de toegezegde vertrouwelijkheid enigszins ‘schuw’ blijven,
dan zou de gemeente gebruik kunnen maken van de prijsvraagprocedure.

In de Richtlijn Diensten is de prijsvraagprocedure geregeld5. Door deze procedure
kan de gemeente aan geïnteresseerde marktpartijen vragen om, in competitie, een plan
of een ontwerp in te dienen, met name op het gebied van ruimtelijke ordening,
stadsplanning, architectuur, weg- of waterbouw of ICT. De inzendingen van
marktpartijen worden door een jury beoordeeld. Die jury kan prijzen toekennen. Als
de jury bestaat uit onafhankelijke leden en de voorstellen van marktpartijen anoniem
zijn behandeld, kan de toe te kennen ‘prijs’ ook bestaan in het recht om als enige
partij met de gemeente in onderhandeling te treden over de verdere uitwerking van het
ontwerp. Als het jachthavenontwerp (in voldoende mate van detail) gereed gekomen
is, kan het dienen als vraagspecificatie voor het houden van een
aanbestedingsprocedure waarbij ontwikkelaars/exploitanten van jachthavens een
aanbieding doen.



Deze oplossing zal echter kritiek losmaken. Het is immers juist de bedoeling van de
gemeente om één PPS-partner te kiezen die zorgt voor het geheel van het ontwerp, de
uitvoering en de exploitatie in PPS-verband. Waarom krijgt de winnaar van de
prijsvraag, naast het recht om het jachthavenontwerp verder uit te werken niet tevens
het recht om met de gemeente te onderhandelen over de verdere bouw en exploitatie
van die jachthaven in PPS-verband?

Het lastige is dat de Richtlijn Diensten de prijsvraagprocedure alleen maar kent voor
ontwerpdiensten en niet voor de uitvoering van dat ontwerp.
Valt daar een mouw aan te passen?
Zoals hiervoor besproken (paragraaf 3.6) is de selectie van de private partij met wie
de overheid een joint venture wil vormen strikt genomen niet onderworpen aan de
aanbestedingsregelgeving. Toch zal de gemeente Westerzijl het proces van keuze van
haar private joint venture-partner op transparante, niet-discriminerende wijze moeten
structureren.

5  Zie voor het ontwikkelen van spelregels in het kader van een prijsvraag/ontwikkelcompetitie:
’Kompas bij ontwikkelcompetities’, te bestellen via www.ontwerpwedstrijden.nl Met name de regeling
van de ‘meervoudige adviesopdracht’ biedt goede aanknopingspunten.

Dat zou kunnen doordat de gemeente ertoe besluit de prijsvraagprocedure als
uitgangspunt te nemen en daarop twee wijzigingen toe te passen:
— de jury wordt gevraagd niet één maar twee prijswinnaars aan te wijzen;
— de toe te kennen ‘prijs’ bestaat erin dat de beide prijswinnaars het recht krijgen
om, door middel van de onderhandelingsprocedure, met de gemeente verder te
overleggen en te onderhandelen over de uitwerking van het ontwerp, de uitvoering
van dat ontwerp en de exploitatie van de jachthaven in PPS-verband.
De beide prijswinnaars wordt gevraagd een aanbieding te doen en (na
onderhandelingen) wordt de partij met de beste aanbieding tot joint venture-partner
gekozen; met deze partij wordt een joint venture-overeenkomst gesloten.

Omdat de beide prijswinnaars zich kosten en moeite getroosten om hun ontwerpen
verder uit te werken, zou de gemeente er goed aan doen om aan de marktpartij die niet
de joint venture-partner wordt een kostenvergoeding in het vooruitzicht te stellen. Als
pleister op de wonde.

Hoe de gemeente een prijsvraagprocedure kan voeren, valt te lezen in de brochure van
het ministerie van Economische Zaken ‘De Europese Richtlijn voor
Overheidsopdrachten: Diensten’ (april 1999 (te bestellen op: http://info.minez.nl) en
de handleiding van de Europese Commissie bij de Richtlijn Diensten
(verkrijgbaar op: http://simap.eu.int/ —»Welkom —»Regels en
procedures —»Browse or download the Public Procurement Guidelines —»Services
—»Dutch). Bij het opstellen van een advertentietekst kan de gemeente gebruikmaken
van het Eurasbo-systeem genoemd in paragraaf 4.2.

Hoe worden opdrachten van de joint venture aan derden aanbesteed?

Voor de beantwoording van deze vraag maakt het verschil of de joint venture
moet worden aangemerkt als een ‘aanbestedende dienst’ in de zin van de
aanbestedingsrichtlijnen (zie paragraaf 3.7).



Als de joint venture niet als een aanbestedende dienst wordt aangemerkt, zullen
opdrachten van de joint venture in beginsel niet aanbestedingsplichtig zijn. In
beginsel, omdat als de overheid de jachthaven voor meer dan 50% subsidieert, er
volgens de richtlijnen toch weer een aanbestedingsplicht is. Dat neemt niet weg dat op
het (economisch) handelen van de gemeente binnen de joint venture de algemene
beginselen van het EG-verdrag van toepassing zijn en zij de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur moet naleven.
Als de gemeente publieke middelen inbrengt in de joint venture samenwerking, is het,
uit oogpunt van publieke verantwoordelijkheid en een verantwoorde besteding van die
publieke middelen, raadzaam dat de gemeente de joint venture ertoe beweegt
opdrachten aan derden toch aan te besteden, (bijvoorbeeld door het stellen van
subsidievoorwaarden) hoewel de joint venture daartoe wellicht niet verplicht is.

Als de joint venture als een ‘aanbestedende dienst’ moet worden aangemerkt (zie
daarover paragraaf 3.7) dan zullen de regels van de aanbestedingsrichtlijnen door de
joint venture moeten worden toegepast bij opdrachtverlening aan derden, zoals
ontwerpers en bouwers.

N.B. als de joint venture als een aanbestedende dienst is aan te merken en een
opdracht verleent aan een onderneming die een ‘verbonden onderneming’ met de
private joint venture-partner is, geldt, anders dan bij de aanbesteding van de
concessies (zie paragraaf 4.2), geen uitzondering: ook dan zal  de
aanbestedingsregelgeving moeten worden toegepast

Als de joint venture de te verlenen opdrachten in het kader van de
ontwikkeling van de jachthaven moet aanbesteden, dan dient de joint venture de
(gebruikelijke) in de aanbestedingsrichtlijnen beschreven procedures te volgen. Kort
gezegd, de joint venture heeft dan de keuze tussen de openbare procedure of de niet-
openbare procedure (lees: de openbare procedure met voorselectie) of — in
bijzondere gevallen — de onderhandelingsprocedure.

4.5.  Hoe wordt een DBFO- of DBFM-contract aanbesteed?

De Richtlijn Werken stelt als hoofdregel dat de gemeente de keuze heeft
tussen de openbare procedure en de niet-openbare procedure (lees: de openbare
procedure met voorselectie). Slechts in bijzondere gevallen kan de gemeente de
onderhandelingsprocedure toepassen. Gebruik van de soepeler onderhandelings-
procedure wordt gerechtvaardigd door de uitzonderlijke omstandigheden van het
geval en is daarom slechts geoorloofd in een beperkt aantal omstandigheden die
limitatief in de richtlijn worden genoemd. Een daarvan is het zogenaamde
‘buitengewone geval’ indien het om een contractering gaat ‘waarvan de aard en de
onzekere omstandigheden verhinderen dat vooraf een algemene vaststelling van
prijzen plaatsvindt’.
Hoewel — in het algemeen — de Europese commissie en het Europese Hof deze
uitzonderingsregels zeer restrictief toepassen, wordt toch vrij algemeen aangenomen
dat DBFO- en DBFM-relaties zodanig complex zijn, dat het niet goed mogelijk is om
vroeg in het proces een ‘algemene vaststelling van prijzen’ te kunnen laten
plaatsvinden. Bij dit soort contractvormen wordt de onderhandelingsprocedure (met
voorafgaande publicatie) dan ook meestal toegepast. Ook bij de projecten waarbij het
Kenniscentrum PPS betrokken is, wordt deze procedure gevolgd. De tijd zal moeten
leren of dit ook genade vindt in de ogen van het Hof van Justitie van de EG.



Voor het verloop van de onderhandelingsprocedure wordt opnieuw verwezen naar de
samenvatting gegeven in paragraaf 4.2.



5 Enkele bijzondere gevallen

In praktijk doen zich bijzondere gevallen van Publiek-Private Samenwerking
voor waarbij het moeilijk is het aanbestedingsinstrument toe te passen. In dit
hoofdstuk worden enkele voorbeelden gegeven.

5.1. Unieke (bouw)locatie

Als de voor de ontwikkeling van de jachthaven benodigde gronden of water
(voor een belangrijk deel) in handen zijn van een jachthavenontwikkelaar/exploitant,
die bereid en in staat is om de jachthaven zelf te realiseren, dan kan, volgens
jurisprudentie met betrekking tot de Nederlandse Onteigeningswet, de gemeente niet
onteigenen. Uiteraard kan de gemeente proberen een andere locatie voor de
jachthaven te kiezen. Die is echter niet altijd beschikbaar.
De Onteigeningswet en de Aanbestedingsrichtlijnen lijken in deze situatie dus met
elkaar in strijd te zijn6.

6  Zie over de spanning tussen de onder artikel 79 Onteigeningswet ontwikkelde figuur van
‘zelfrealisatie’ en de aanbestedingsregelgeving het rapport: ‘Het geëigend onteigeningsrecht’ van de
Marktwerking Deregulering Wetgeving (MDW) Werkgroep Evaluatie Onteigeningswet (verkrijgbaar
bij het Ministerie van Justitie) pagina 59 sub 5.4 en het daarbij (als bijlage VII) gevoegde advies d.d. 20
juni 2000 van het Interdepartementaal Overleg Europese Aanbestedingen (IOEA).

Wanneer de grondeigenaar bereid is zijn grond beschikbaar te stellen voor de
ontwikkeling van een jachthaven in PPS-verband onder de voorwaarde dat hij door de
gemeente gekozen wordt als private PPS-partner, lijkt aanbesteding dus niet mogelijk.
Echter, de gemeente zou, in het kader van de PPS, wel als onderhandelingspunt  de
wens kunnen inbrengen dat opdrachten die door het PPS-verband aan derden worden
gegeven, zullen worden aanbesteed met inachtneming van de aanbestedings-
regelgeving.

5.2. Het publieke projectdeel maakt een ondergeschikt onderdeel uit van een veel
groter project met overwegend private functies

Het is denkbaar dat een jachthavenproject slechts kans van slagen heeft
wanneer daar andere recreatievoorzieningen omheen worden gebouwd, zoals
vakantiewoningen, een hotel, een vermaakcentrum, et cetera. Als de private
ontwikkelaar van deze recreatievoorzieningen bereid is in een PPS met de gemeente
Westerzijl, een jachthaven aan te leggen en te exploiteren en als hij daarbij het te
verwachten negatieve exploitatieresultaat bekostigt met opbrengsten uit de andere
recreatiefaciliteiten, dan zal de keus van de in te schakelen architect, aannemer en
operator van het recreatieproject (met inbegrip van de jachthaven), op economische
gronden, zijn voorbehouden aan de ontwikkelaar (hoewel de letterlijke tekst van de
richtlijn met een dergelijke situatie geen rekening houdt).
Echter, ook hier zou de gemeente, in het kader van het maken van PPS-afspraken met
de ontwikkelaar/exploitant, kunnen bedingen dat de ontwerp- en uitvoerings-
werkzaamheden die niet specifiek door de ontwikkelaar zullen/kunnen worden
uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld het bagger- en grondwerk) door de PPS wordt
aanbesteed in concurrentie.



6 Mededingingswetgeving

Naast de aspecten van het (Europese) aanbestedingsrecht wordt ook stil
gestaan bij het mededingingsrecht zoals dit is neergelegd in het EG-Verdrag en de
Nederlandse mededingingsregelgeving. Het optreden van de overheid en de
samenwerking tussen overheid en private partijen kan op verschillende manieren
onderwerp zijn van het mededingingsrechtelijke toezicht van de Europese Commissie
en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). In het kader van deze handleiding
zal slechts op de meest in het oog springende punten worden ingegaan.

6.1. Staatssteun

Op grond van het EG-Verdrag is elke vorm van staatssteun, ongeacht of die
direct of indirect wordt verleend onverenigbaar met het Europese mededingingsrecht
indien de mededinging binnen de Europese Gemeenschap daardoor vervalst wordt of
dreigt te worden vervalst. Onder staatssteun wordt verstaan:

‘Een voordeel dat bepaalde ondernemingen ontvangen als resultaat van een
door de overheid ondernomen stap’.

Veel voorkomende vormen van staatssteun zijn: subsidies (premies, vergoedingen,
kostendelingen); rentevergoedingen; garanties voor opgenomen leningen;
kredietfaciliteiten; verkoop van onroerend goed (waaronder grond) tegen een te lage
prijs; betaling door de overheid van kunstmatig verhoogde prijzen, etc.. Ook een
onevenredig lange duur van een (concessie)overeenkomst kan een vermoeden van
staatssteun — in de vorm van exploitatiesteun — tot gevolg hebben.
Het begrip ‘staat’ omvat niet alleen de nationale overheid maar ook de mede
overheden zoals gemeenten.

Bij de beoordeling of een steunmaatregel de mededinging vervalst of kan vervalsen,
let de Europese Commissie in de eerste plaats op het potentieel economisch gevolg
van de maatregel en niet zozeer op het doel van de maatregel.
Het EG-verdrag kent uitzonderingen op het steunverbod; het zou echter het kader van
deze handleiding te buiten gaan om daar op deze plaats uitgebreider bij stil te staan.
Alle vormen van staatssteun dienen te worden aangemeld bij de Europese Commissie,
die daarvoor groen licht moet geven. Uitsluitend als de staatssteun het bedrag van
100.000 euro  niet overschrijdt, hoeft de betreffende steunverlening niet te worden
gemeld (‘de minimis’- regeling).
De Europese Commissie heeft een zogenaamd concept-richtsnoer inzake
grondtransacties opgesteld. Dat richtsnoer richt zich in de eerste instantie tot die
overheden die in de mogelijkheid verkeren om grond, bouwterreinen etc. te verkopen
tegen een prijs die niet marktconform is, of tegen een te verstrekken lening met een
gunstige aflossing.
In het gegeven voorbeeld: Als de gemeente Westerzijl  besluit de voor de jachthaven
benodigde grond en water tegen een symbolisch bedrag ter beschikking te stellen, kan
van staatssteun sprake zijn.
Bij twijfel kunnen overheden advies inwinnen bij het zogenaamde ‘Coördinatiepunt
staatssteun’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In
overleg met die instantie kan worden besloten of er sprake is van mogelijke
steunmaatregelen en of die maatregelen gemeld moeten worden aan de Europese
Commissie.



6.2. Kartelverbod

Een andere belangrijke vorm van mededingingsrechtelijk toezicht vormt het
kartelrecht. Op grond van het kartelrecht zijn overeenkomsten of andere gedragingen
van ondernemingen die de mededinging beperken, verboden. Ook mogen
ondernemingen die over een economische machtspositie beschikken deze
machtspositie niet misbruiken.
In het algemeen kan bij kartelafspraken worden gedacht aan ongeoorloofde
prijsafspraken en marktverdelingsafspraken tussen marktpartijen onderling.
Ondernemingen zijn volgens de jurisprudentie ‘alle eenheden die een economische
activiteit uitoefenen, ongeacht de wijze waarop zij worden gefinancierd’. De overheid
zelf zal met het kartelrecht in aanraking kunnen komen indien zij als een economische
instantie optreedt en bepaalde economische activiteiten ontplooit; zelf of door middel
van een (overheids)onderneming of een onderneming waaraan zij bijzondere rechten
verleend heeft.
Daarom kan, als binnen de PPS of door de PPS met derden overeenkomsten worden
gesloten die mededingingsbeperkende bepalingen bevatten (bijvoorbeeld de gemeente
Westerzijl verplicht zich op commerciële gronden om niet een tweede jachthaven aan
te leggen of toe te staan binnen de gemeentegrenzen), een dergelijk gedrag in strijd
zijn met het EG-Verdrag of de Mededingingswet.

6.3. Concentratietoezicht

Daarnaast kan gewezen worden op het zogeheten ‘concentratietoezicht’. Op
grond daarvan dienen fusies, overnames en de oprichting van joint ventures ter
goedkeuring aan de mededingingsautoriteiten worden voorgelegd indien de omzetten
van de bij een ‘concentratie’ betrokken ondernemingen bepaalde drempelwaarden
overschrijden. Indien de overheid bijvoorbeeld in een te vormen joint venture met
marktpartijen een reeds bestaande ‘dochteronderneming’ inbrengt, kan onder
omstandigheden een meldingsplicht bestaan.
Oplettendheid is dus gewenst, zowel van de overheid als van de markt.

Tot slot

Aanbesteden moet. De publieke verantwoordelijkheid en een
verantwoorde besteding van publieke middelen vraagt daarom. Ook bij Publiek-
Private Samenwerking.
Maar aanbesteden is niet alleen een verplichting; het kan
leiden tot vergroting van de meerwaarde van een Publiek-Private Samenwerking.
Het vraagt enige durf en creativiteit van overheden, maar het loont de moeite.
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