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Besluit van Gedeputeerde Staten van 20 december 2016, nr. 873094/873093, tot 

vaststelling van  het Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanbesteding 

raamovereenkomst IMMA 

 

 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 
 
Gelet op artikel 2 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland 2012 en artikel 1 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris 
van de Koning van Noord-Holland; 
 
Overwegende dat; 
 
de provincie Noord-Holland deelneemt in de samenwerking met het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu (IenM) in het kader van het programma Beter Benutten Vervolg; 
 
in het programma Beter Benutten Vervolg standaard integrale mobiliteitsmanagement 
architectuur (IMMA) is ontwikkeld voor het beschrijven van zogenaamde 
vraagbeïnvloedingsprojecten ter reductie van filevorming en ter bevordering van het gebruik 
van de fiets en het OV; 
 
deze standaard architectuur door middel van een raamovereenkomst vastgelegd zal worden 
door het ministerie van IenM met ter zake kundige marktpartijen; 
 
daartoe door de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de minister van IenM, een 
openbare Europese aanbesteding is uitgeschreven die tot doel had de raamovereenkomst IMMA 
te sluiten met alle marktpartijen die geldig hebben ingeschreven en die hebben aangetoond te 
voldoen aan de gestelde eisen; 
 
deze raamovereenkomst door het ministerie van IenM door middel van Europese 
aanbestedingen met enige regelmaat zal worden ververst; 
 
regionale overheden door middel van het verlenen van een volmacht aan de Staat der 
Nederlanden konden en kunnen toetreden als mede opdrachtgever tot deze aanbesteding en de 
raamovereenkomst IMMA; 
 
op grond van de raamovereenkomst IMMA door mede opdrachtgevende overheden door middel 
van minicompetities concrete vraagbeïnvloedingsprojecten in de markt kunnen worden gezet; 
 
de inhoud van de concept raamovereenkomst IMMA en de aanbestedingsdocumenten de 
provincie Noord-Holland voldoende bekend is; 
 
de provincie Noord-Holland mede opdrachtgever in de raamovereenkomst IMMA wenst te zijn; 
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Besluiten:  
 
Artikel 1 

 
Gedeputeerde Staten verlenen mandaat, volmacht en machtiging aan de Staat der Nederlanden, 
vertegenwoordigd door de minister van Infrastructuur en Milieu, om mede namens de provincie 
Noord-Holland een Europese aanbesteding te doorlopen en de raamovereenkomst IMMA mede 
namens de provincie Noord-Holland aan te gaan. 
 
 
Dit besluit heeft de volgende beperkingen: 
 

1. De volmacht geldt vanaf datum van ondertekening gedurende de looptijd van de 
raamovereenkomst IMMA, inclusief een eventuele verversing van deze 
raamovereenkomst, zoals deze is bepaald in deze raamovereenkomst, uiterlijk tot 31 
december 2019. 

2. De volmacht geldt alleen voor een vraagbeïnvloedingsproject dat als zodanig door 
provincie Noord-Holland voorafgaand aan het uitschrijven van een minicompetitie is 
aangewezen als vallend onder de raamovereenkomst IMMA. 
 
 

Artikel 2 

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het provinciaal blad. 
 
Artikel 3 
 
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaat, volmacht en machtiging raamovereenkomst 
IMMA. 
 
 
 

Haarlem, 20 december 2016. 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

J.W. Remkes, voorzitter 

 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris. 

 

 

 

 

Uitgegeven op 21 december 2016  

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
 
R.M. Bergkamp, provinciesecretaris 


