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Geachte relatie, 
  
Het zijn ingrijpende tijden. Om het Coronavirus te beheersen heeft het 
kabinet afgelopen zondag aanvullende maatregelen aangekondigd in de 
aanpak tegen het virus. Deze maatregelen hebben een grote impact op 
onze maatschappij. Ook het werk waar u en provincie Noord-Holland 
samen de verantwoordelijkheid voor dragen wordt (mogelijk) geraakt.  
 
We weten op dit moment niet precies hoe lang de corona-maatregelen 
van kracht zullen zijn, in ieder geval tot 6 april aanstaande. Dat brengt 
voor iedereen grote onzekerheid met zich mee. De provincie Noord-
Holland is achter de schermen druk aan het werk om te zorgen dat zoveel 
mogelijk projecten op een verantwoorde manier gewoon kunnen 
doorgaan. In deze brief geef ik hier graag een toelichting op.  
 
We werken gewoon door 
Voor al onze werkzaamheden geldt wat ons betreft dat we daar – zoveel 
als mogelijk- mee doorgaan. Onder die werkzaamheden vallen 
bijvoorbeeld: beheer en onderhoud, vervanging en renovatie en de aanleg 
van wegen, bruggen en fietspaden, ruimtelijke ontwikkeling en 
waterbeheer. De veiligheid en kwaliteit moeten we voldoende kunnen 
borgen. Om aan die voorwaarde te voldoen moeten we met elkaar in 
gesprek blijven en blijven monitoren of het nog haalbaar is. Daarbij gaan 
we uit van de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Net als u zijn ook wij 
als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van onze werknemers.  
 
Aanbestedingen  
Ook gaan we gewoon door met aanbestedingen die lopen of gepland zijn. 
We gaan binnen de provincie op zoek naar alternatieven voor onderdelen 
van het aanbestedingsproces die normaal gesproken fysiek plaatsvinden. 
Fysieke gesprekken kunnen ook in een andere vorm plaatsvinden – met 
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name in de dialoogfase - zodat we met z’n allen streven om zo min 
mogelijk vertraging oplopen. Dit vraagt iets van alle deelnemers in het 
aanbestedingsproces, zowel aan uw kant als aan onze kant. Mocht u daar 
kansen of mogelijkheden voor zien, laat het ons weten. Hoewel spannend, 
leidt het misschien ook tot vernieuwing in de wijze waarop we samen 
komen tot contractvorming. 
 
In gesprek blijven 
We moeten met elkaar in gesprek blijven. En elkaar blijven helpen bij het 
oplossen van knelpunten of mogelijke problemen waar we tegen 
aanlopen. Met openheid en transparantie kunnen we samen obstakels die 
we tegenkomen oplossen. Afspraken hierover vastleggen is voorwaardelijk 
voor een goede voortgang van onze samenwerking. Nog meer dan 
gebruikelijk is goede communicatie hierbij van belang. Dit kan 
plaatsvinden op tal van andere manieren dan fysiek contact. Via telefoon, 
Skype, per mail of een ander digitaal platform om in gesprek te blijven.  
 
Samen oplossingen zoeken 
Ik ben van mening dat de uitdagingen die voor ons liggen meer dan ooit 
vragen om een gezamenlijke aanpak. Een aanpak via het juridische pad 
helpt ons niet verder als de impact van het corona-virus verder toeneemt. 
Ik wil u dan ook vragen om als zich problemen voordoen, het samen 
zoeken van passende oplossingen voorrang te geven boven het scherp 
stellen van aansprakelijkheden. Vanuit de provincie zullen wij hetzelfde 
doen. Zo zullen we ons redelijk en billijk opstellen waar het gaat om 
termijnbetalingen en het toepassen van contractueel opgenomen boetes. 
Daarnaast heeft de snelheid van de financiële afhandeling bij ons hoge 
prioriteit. 
 
Heeft u vragen of doen er zich knelpunten voor dan is het goed direct met 
de opdrachtgever vanuit provincie Noord-Holland contact op te nemen. 
Op die manier kunnen we 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 capaciteit tekort aan beide 
kanten kan ontstaan. Te zijner tijd moeten we bekijken of de uitvoering 
van een project hierdoor nog haalbaar blijft en mogelijk gaan prioriteren 
wat voorrang krijgt. Graag maken wij hiervoor een aparte afspraak met u 
om de mogelijke handelingsperspectieven hiervoor te bespreken.   
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Positief blijven 
Het coronavirus en de vergaande maatregelen die nu worden genomen 
hebben een impact op uw mensen en op uw bedrijfsvoering. Die impact is 
niet te onderschatten. Ons is alles eraan gelegen u te ondersteunen waar 
mogelijk. De provincie Noord-Holland zal er alles aan doen om het werk 
zoveel als verantwoord mogelijk door te laten gaan. Ik wil u veel sterkte 
toewensen in deze bijzondere en onzekere tijden en pas goed op uzelf en 
op uw naasten. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Lindy Molenkamp 
 
Directeur Beheer en Uitvoering 
Provincie Noord-Holland 
 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 


