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Zaaknummer : 683474  
Afdeling :   
Portefeuillehouder : N.F. Mulder  
Openbaarheid : Openbaar  
 
ONDERWERP 
Verbeteren pontje Meermond, aanbesteding en gunning 
 
SAMENVATTING 
Drie aannemers zijn uitgenodigd om in te schrijven op een design and construct 
aanbesteding ten behoeve van het aanpassen van de pontverbinding bij 
Meermond in de Cruquiushaven naar kabelveerpont. Voorstellen worden gedaan 
om de huidige pont te vervangen voor een kunststof pont met geringe diepgang. 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Er zijn geen wettelijke vereisten rond de toepassing van een veerpont. Wel is en 
blijft de eigenaar - de gemeente - aansprakelijk voor schades en claims in geval 
van onveilige situaties op basis van de zorgplicht.  
 
 
BESLUIT B&W 

1. Kennis te nemen van het resultaat van de meervoudig onderhandse 
aanbesteding van het Verbeteren van het pontje te Meermond; 

2. Het plan voor verbetering van het pontje op basis van de inschrijving van 
Damsteegt B.V. voorlopig vast te stellen; 

3. Het voornemen uit te spreken het werk "Verbeteren pontje Meermond" te 
gunnen; 

4. De inschrijvers van dit voornemen op de hoogte te stellen, een termijn (10 
dagen) in acht te nemen en bij geen bezwaar het werk definitief te gunnen 
onder voorbehoud van een goede uitkomst van de berekeningen. 

5. Bovenstaande ter kennisname voor te leggen aan de Commissie Ruimte  
      (C-stuk). 

 
AANLEIDING 
Op 20 augustus 2019 is ingestemd met uitwerking van de variant “kabelveerpont” 
ter verbetering van het pontje nabij Meermond (zie verseon nr. 717329). Naar 
aanleiding daarvan zijn eisen geformuleerd en is een design and construct (D&C) 
aanbesteding gehouden. Drie aannemers zijn hiervoor uitgenodigd. 
Bij een dergelijke aanbesteding dienen aannemers hun plan en prijs in. De 
aannemer die het werk gegund krijgt werkt het plan uit tot uitvoeringsplan dat in 
afstemming met de bewoners wordt opgesteld. Dit plan wordt na goedkeuring door 
de opdrachtgever uitgevoerd. 
 
Inschrijvingen 
Er zijn twee geldige inschrijvingen binnengekomen. Eén aannemer heeft lopende 
de aanbestedingsprocedure aangegeven niet mee te doen. De inschrijvingen zijn 
op basis van prijs en kwaliteit beoordeeld. De economisch meest voordelige 
inschrijving is die van Damsteegt te Meerkerk. 
 
Inschrijving Damsteegt 
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Damsteegt stelt voor de huidige zware stalen pont te vervangen door een licht 
kunststof pontje, met geringe diepgang. De pont wordt voortbewogen door middel 
van een kabel. De aanmeervoorzieningen behoeven geen grote aanpassing. Voor 
meer details, zie de bijlage 3, variant 3. 
Damsteegt heeft in onze gemeente ook de nieuwe Kwakelbrug en de brug in het 
IJsbaanpad ontworpen en uitgevoerd. Ze hebben ervaring met ontwerp en 
uitvoering van dit soort pontverbindingen. 
De oplossing moet na opdracht in detail ontworpen worden en berekend op 
stabiliteit en veiligheid.  
Voorgesteld wordt het voornemen uit te spreken Damsteegt het werk definitief te 
gunnen onder voorbehoud van goede uitkomst van de berekeningen. De 
aanbieding van de tweede inschrijver zal achter de hand worden gehouden. In 
verband daarmee zal een “wachtkamerovereenkomst” met hen worden afgesloten. 
 
Bij een aanbesteding op basis van design and construct (D&C) is het mogelijk dat 
inschrijvers (op eigen initiatief) extra aanbiedingen doen. De in de inschrijving 
genoemde kans voor de realisatie van twee drijvende tuinen als natuurlijke 
erfafscheiding is zo’n extra aanbieding waar we geen gebruik van maken en die 
daarom geen onderdeel uitmaakt van deze gunning.  
 
MOTIVERING 
2.1 Damsteegt heeft een goed plan ingediend 
Het plan is door het team van beoordelaars goed beoordeeld, zowel op het plan 
van aanpak als op de duurzaamheid. 
 
2.2 Gebruik gemaakt van kennis aannemers 
Er is gevraagd bij de aanbesteding gebruik te maken van de kennis van 
aannemers. Dit is met deze aanpak gebeurd. 
 
3.1 Aanbieding is de economisch meest voordelige inschrijving 
Op basis van prijs en kwaliteit is de aanbieding van Damsteegt beoordeeld als 
beste aanbieding. 
 
4.1.In stand-still termijn kan bezwaar tegen voorgenomen besluit worden gemaakt 
De bezwaartermijn dient te worden afgewacht, alvorens definitief kan worden 
gegund. 
 
4.2 Voorbehoud dient te worden gemaakt in verband met verificatie na berekening 
De aannemer dient een verificatieberekening te maken in verband met 
stabiliteit/veiligheid.  
 
FINANCIËN 
Het beschikbare krediet is toereikend om het nu voorliggend plan kunnen uit te 
kunnen voeren.   
Oorspronkelijk is gerekend met aanleg van een brugverbinding, op basis waarvan 
het krediet beschikbaar is gesteld. Een brug kent een andere afschrijvingstermijn 
als de pontverbinding. Voor de pontverbinding wordt een afschrijvingstermijn van 
20 jaar aangehouden.  
Bij de definitieve uitwerking wordt nader ingegaan op de kosten en wat dit betekent 
voor de afschrijving. 
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PLANNING/UITVOERING 
 

Fase & Besluitvorming Sep 
‘20 

Okt Nov Dec Jan 
‘21 

Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug 

Behandeling in college             
Uitwerking plan              
Vaststellen uitgewerkt 
plan 

            

Productie (prefab)             
Uitvoering werk in haven             
             

 
De uitvoering van het werk in de haven is kort (niet meer dan enkele weken). 
Verwacht wordt dat de kabelveerpont in de zomer van 2021 gebruiksgereed is. 
In het voorstel van de aannemer (bijlage 3) is meer gedetailleerd ingegaan op de 
planning. 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Op 8 juli 2019 is de variant van kabelveerpont met de bewoners van de 
Cruquiushaven besproken. De bewoners konden zich vinden in de keuze van de 
gemeente om de variant met kabelveerpont uit te werken.  
Het nu voorliggend plan past geheel in dit beeld. De bewoners van de 
Cruquiushaven worden geïnformeerd en de betrokken bij de verdere uitwerking 
van het plan voor het nieuwe pontje.  
 
DUURZAAMHEID 
De variant met de kabelveerpont geeft slechts kleine aanpassingen aan de 
bestaande voorzieningen. De nieuwe onderdelen worden van duurzame 
materialen vervaardigd. Het nieuw pontje is van glasvezelversterkt kunststof, zodat 
het nagenoeg geen onderhoud behoeft. 
In de aanbieding van de aannemer (bijlage 3) is meer gedetailleerd ingegaan op 
de duurzaamheidsaspecten van aanleg en van de voorzieningen na aanleg. 
 
BIJLAGEN 
Bijlage 1: Proces verbaal van inschrijving 
Bijlage 2: Beoordeling (ter inzage bij de afdeling) 
Bijlage 3: Plan van aanpak en duurzaamheidsaspecten inschrijving Damsteegt 
Bijlage 4: Bijbehorende overzicht / schets kabelveerpont 
 


