Aanbesteden werkzaamheden aan openbaar groen

In maart van dit jaar vonden er op drie plaatsen in het land oriënterende bijeenkomsten
plaats over het thema Aanbesteden van groenwerkzaamheden, met speciale aandacht
voor de selectie- en gunningcriteria. Hier volgt een korte samenvatting van de uitkomsten
van deze bijeenkomsten.
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ie betaalt, die bepaalt’ is een
bekend gezegde dat zeker ook
van toepassing is in aanbestedingen van groenwerken. De opdrachtgevers dachten hun problemen op te lossen
met waterdichte bestekken en voorwaarden om alle risico’s uit te sluiten. Dit legt
echter een grote druk op de opdracht-
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nemer ten aanzien van administratieve
lasten en het deelnemen aan een aanbesteding. Bij elke aanbesteding moet een
aannemer zich verdiepen in de procedure
en het beleid van de betreffende gemeente. Hierdoor ontstaat de kans op fouten
waardoor de inschrijving als ongeldig
wordt verklaard. Een ander probleem is

dat bij elke inschrijving vaak dezelfde
bewijsstukken opnieuw moeten worden
aangeleverd.

Wederzijdse problemen
In samenwerking met Stadswerk probeert
de VHG meer lijn te krijgen in het
aanbestedingsproces van groenwerkzaam-

heden. In drie sessies verspreid over
het land, zijn, onder leiding van
Paul Kuijpers van Balance & Result, de
wederzijdse problemen op tafel gekomen.
Dit ging in een open sfeer waarbij
duidelijk werd dat zowel aannemers
als gemeenten hinder ondervinden van
regels en het vele papierwerk dat bij een
aanbesteding moet worden aangeleverd.
Ook gebrek aan kennis op het gebied van
aanbesteden werd door beide partijen
onderkend. Sommige gemeenten beseffen
dat de inhoudelijke kennis over ‘het groen’
door het afvloeien van medewerkers soms
tekortschiet om een goed bestek te kunnen
schrijven.

Oplossing voor verbetering
aanbestedingsproces
De sessies leverden veel informatie op
over hoe het aanbestedingsproces in zijn
algemeen kan worden verbeterd. Het was
voor de projectgroep daarom moeilijk om
binnen de scope van selectie en gunningcriteria te blijven. Uiteindelijk is gekozen
voor de volgende oplossingsrichting:
1 Aanbieden basisbestek: voor cyclisch
onderhoud groen een RAW-moederbestek opstellen: een gemakkelijk,
toegankelijk en laagdrempelig voorbeeldbestek;
2 Training: een gezamenlijke opleiding
voor opdrachtgever en opdrachtnemer
met het moederbestek als kapstok,
incl. medewerkers van ingenieursbureaus, met terugkomdagen;
3 Uniformering selectiecriteria: een
leidraad van de vijf belangrijkste
criteria als advies aan de gemeenten;
4 Gunnen op waarde: voor nieuwe
aanleg en inrichting het promoten van
kwaliteits-waardering door publicatie
van succesvoorbeelden (prijs maximaal
40% laten meewegen);
5 Langdurige onderhoudsbestekken:
meerjarige onderhoudsbestekken
langer laten doorlopen, dat vraagt om
een Europese wetswijziging door lobby
naar Ministerie van Economische
Zaken.

Wat nu?

trainingen zullen werkgroepen worden
opgesteld. Ook wordt hiervoor samenwerking met het CROW gezocht.
De trainingen stonden al langer op het
verlanglijstje en zullen waarschijnlijk
begin volgend jaar plaatsvinden. Het
verkrijgen van langdurige onderhoudsbestekken zal een grote uitdaging voor
de VHG zijn. Dit vereist lobby op een
hoog niveau. Mogelijk dat wij u hierover
later meer kunnen informeren.
Wat duidelijk in de sessies naar voren is
gekomen, is dat er veel behoefte is de
selectiecriteria in het aanbestedingsproces
te verbeteren aan zowel de kant van de
opdrachtgever als de kant van de aannemers. Het is een onderwerp dat
voortdurend onder de aandacht zou
moeten staan. Er zal daarom ook vaker
worden gepubliceerd in de magazines van
bijvoorbeeld Stadswerk over best practices
over Gunnen op Waarde en andere veel
voor komende problemen en oplossingen
rondom aanbesteden.
De sessies leverden meer informatie op
dan in het project kan worden verwerkt.
De informatie gaat niet verloren en biedt
voldoende aanknopingspunten om in de
toekomst meer thema gerichte avonden
te organiseren. De vakgroep Groenvoorzieners zal dergelijke avonden in
haar vakgroepplan opnemen.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het
Productschap Tuinbouw.

Voor de uitwerking van het basisbestek
en het bepalen van de inhoud van de
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