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Onderwerp: Maatregelen Covid 19 op infraprojecten

Geachte heer Wubbolts,

Met uw brief van 20 maart 2020 aan de drie noordelijke colleges van Gedeputeerde
Staten spreekt u uw zorgen uit over de enorme impact van het coronavirus (COVID-
19) op onze maatschappij en daarmee ook op de bouw- en infrasector.

Wij delen uw zorgen, het zijn ingrijpende tijden. Het kabinet heeft voor de komende
periode maatregelen aangekondigd. Het is onzeker met welke snelheid het virus zich
verder zal verspreiden en daardoor is ook onduidelijk hoe lang de coronamaatregelen
van kracht zullen zijn. Dat brengt een grote onzekerheid met zich mee. Voor u, voor
ons, voor de wereld om ons heen. Ook het werk waar u als koepelorganisatie en de
provincie Drenthe samen de verantwoordelijkheid voor dragen, wordt in meer of min-
dere mate geraakt. Wij moeten ons samen aanpassen aan de omstandigheden zoals
zich die voordoen. Voordat wordt ingegaan op de manier waarop wij dat voor ogen
hebben, spreken wij onze hoop uit dat u, uw medewerkers, de medewerkers in de
sectoren die u vertegenwoordigt en hun naasten gezond zijn en blijven.

De provincie Drenthe zet zich in om te zorgen dat zoveel mogelijk projecten op een
verantwoorde manier gewoon kunnen doorgaan. Voor al onze werkzaamheden geldt
wat ons betreft dat wij daar - zoveel als redelijkerwijs mogelijk- mee doorgaan. Onder
die werkzaamheden vallen bijvoorbeeld: beheer en onderhoud, vervanging en reno-
vatie en de aanleg van wegen, oeveruerken, bruggen en fietspaden, ruimtelijke ont-
wikkeling en waterbeheer. De veiligheid en kwaliteit voor de (vaar)weggebruiker
moeten wijvoldoende kunnen borgen. Om aan die voorwaarde te voldoen, moeten wij
met elkaar in gesprek blijven en blijven monitoren. Daarbij gaan wij uit van de richt-
lijnen en adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
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Net als u als belangenbehartiger zijn ook wij als werkgever verantwoordelijk voor de
veiligheid van onze werknemers. Vooralsnog gaan we gewoon door met aanbeste-
dingen die lopen of gepland zijn. Er worden alternatieven gezocht voor onderdelen
van het aanbestedingsproces die normaal gesproken Íysiek plaatsvinden. Daar
zoeken wij andere vormen voor - met name in de dialoogfase - zodat eventuele ver-
traging zo beperkt mogelijk blijft.

Het is juist nu van belang dat wij met marktpartijen goed in gesprek blijven en elkaar
blijven helpen bij het oplossen van knelpunten of mogelijke problemen waar wij tegen
aanlopen. Met openheid en transparantie kunnen wij samen obstakels die wijtegen-
komen oplossen. Afspraken hierover maken en vastleggen is voonivaardelijk voor een
goede voortgang van onze samenwerking. Dat is nu niet anders dan anders. De uitda-
gingen die in deze bijzondere tijd voor ons liggen, vragen echter meer dan ooit om
een gezamenlijke aanpak, het samen zoeken naar passende oplossingen staat hierin
wat de provincies betreft voorop. Zo stellen wij ons, indien noodzakelijk, redelijk en
billijk op waar het gaat om termijnbetalingen en het toepassen van contractueel opge-
nomen boetes en gaan wij waar mogelijk vaker kleinere termijnbedragen betalen om
liquiditeitsproblemen te voorkomen. Daarnaast heeft de snelheid van de financiële af-
handeling en een goede voortgang in de provinciale vergunningstrajecten brj ons hoge
prioriteit. ln de afgelopen week is gebleken dat met inzet van telefoon, Skype, e-mail
en andere communicatiekanalen goede communicatie mogelijk is. Fysieke schouw,
toezicht en directievoering op de projecten vindt doorgang, maar meer risico-gestuurd.
Veiligheid en gezondheid staan uiteraard voorop voor uw en onze medewerkers die
deze taken blijven uitvoeren.

ln uw brief vraagt u als Bouwend Nederland de sector die u vertegenwoordigt te
steunen, waarbij u een achttal aspecten noemt. Deze veelal algemene maatregelen
die ook voor ander provinciaal werk van belang zijn, hebben en houden beslist onze
aandacht. Een aantal ervan wordt in deze brief ook genoemd. Op meer specifieke
maatregelen zoals het (tijdelijk) intrekken van bankgaranties beraden wij ons nog.
Daar nemen wij nu geen generiek standpunt over in.

Hebt u vragen of doen er zich knelpunten voor dan is het goed direct met de directe
opdrachtgever vanuit de provincie Drenthe contact op te nemen. Op die manier
kunnen wij samen zoeken naar een oplossing. Het kan natuurlijk voorkomen dat
ondanks al onze gezamenlijke inspanningen bepaalde mijlpalen - zoals een geplande
oplevering, een starthandeling of een interne mijlpaal - door het coronavirus niet
haalbaar zijn. Steeds meer medewerkers kunnen ziek worden, waardoor capaciteits-
tekort aan beide kanten kan ontstaan. Te zrjner tijd moeten wij bekijken of de uit-
voering van een project hierdoor nog haalbaar blijft en mogelijk gaan prioriteren wat
voorrang krijgt. Graag maken wij hiervoor dan een aparte aÍspraak met u om de mo-
gelijke handelingsperspectieven hiervoor te bespreken.
Het coronavirus en de vergaande maatregeÍen die nu worden genomen hebben een
impact op uw mensen en op uw bedrijfsvoering. Ons is alles eraan gelegen u te on-
dersteunen waar mogelijk. De provincie zet daarbij in, net zoals u, om het werk zoveel
als verantwoord mogelijk door te laten gaan.
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Wijvertrouwen op onze samenwerking om deze periode zo goed mogelijk door te
komen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris

Afschrift aan Provinciale Staten van Drenthe


