Knelpunten

Kwaliteit met beperkt budget?

Groenkeur

VHG Vakgroep Boomspecialisten
gaat dialoog aan over boombeheer
‘Kan de kwaliteit van het bomenbestand worden gewaarborgd, ondanks de vermindering van
gemeentelijke budgetten?’ Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat VHG Vakgroep
Boomspecialisten heeft laten uitvoeren door HAS Kennistransfer, samen met studenten van de
HAS Hogeschool. De onderzoeksvraag blijkt niet eenvoudig te beantwoorden. Duidelijk is in
ieder geval dat er dringend maatregelen moeten worden getroffen die ervoor zorgen dat de
kwaliteit van het bomenbestand niet verder achteruitgaat door prijsdruk en beperkte
(gemeentelijke) budgetten.

In het rapport wordt ook de waarde van
het Groenkeurcertificaat ter discussie
gesteld. Aannemingsbedrijven die dit
certificaat bezitten, blijken volgens de
samenstellers niet altijd volgens de
kwaliteitseisen van Groenkeur te werken. Matthijs Mesken, directeur van de
Stichting Groenkeur, geeft aan dat deze
opmerking niet nieuw is en dat Groenkeur ermee aan de slag is gegaan.
“Het is belangrijk dat opdrachtgevers
de waarde van het Groenkeurcertificaat
(blijven) erkennen. Daarom gaan we dit
jaar, zoals in onze beleidsvisie is opgenomen, een systeem opzetten voor
onaangekondigde controles tijdens het
werk door een onafhankelijke partij.

Uit het onderzoek komen de volgende knelpunten naar voren:
• onvoldoende toezicht door gemeentelijke opdrachtgevers
• beperkt gemeentelijk budget
• toename concurrentie
•	kennis en expertise wat betreft boombeheer ontbreekt bij
gemeenten
•	kosten en consequenties van verlaging budget voor boom
beheer niet inzichtelijk
• er wordt niet altijd gewerkt volgens kwaliteitseisen Groenkeur
• geen eenduidige kwaliteitseisen
Kijk voor een toelichting op deze knelpunten en de voorgestelde
oplossingen op www.vhg.org onder Vakgroep Boomspecialisten.
VHG-leden kunnen het rapport onder ‘Projecten’ downloaden.
Bent u geen VHG-lid? Ontdek de voordelen op www.vhg.org.

Welke eisen stelt u als gemeente aan een extern toezichthoudende partij?

Hoe komt het budget voor boombeheer tot stand?

Door Annemieke Bos

Voor dit onderzoek hebben de studenten interviews afgenomen met vertegenwoordigers van VHG lidbedrijven,
adviesbureaus, gemeenten en Groenkeur. Zowel van opdrachtgevers als
opdrachtnemers (de boomverzorgende
bedrijven) krijgen zij te horen dat de

kwaliteit van het bomenbestand
afneemt. Gemeentelijke opdrachtgevers
kampen met te krappe budgetten en
verlagen daarom de onderhoudsfrequentie van hun bomenbestand.
De lagere budgetten leiden tot stevige
concurrentie. Dit heeft tot gevolg dat er
wordt ingeboet op kwaliteit en veiligheid.
VHG Vakgroep Boomspecialisten wil
deze ontwikkeling een halt toeroepen.
“We hebben dit onderzoek laten doen
om de discussie aan te zwengelen over
de kwaliteit van het bomenbestand in
Nederland”, vertelt vakgroepsecretaris
Marc Custers. “En om bewustwording
op gang te brengen. Samen met
opdrachtgevers willen we de dialoog
aangaan op de inhoud en zoeken naar
oplossingen om zo goed mogelijk met
de beschikbare middelen om te gaan.”

Munitie voor lobby

Nicolaas Verloop was namens het bestuur van
VHG Vakgroep Boomspecialisten bij het
onderzoek betrokken.
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Nicolaas Verloop (Pius Floris Boomverzorging) is namens het vakgroepbestuur
betrokken geweest bij het onderzoek.
“Met de informatie die we hiermee in
handen hebben, kunnen we de branchevereniging voeden met waardevolle
munitie voor lobby-activiteiten om het
belang van goed boombeheer en
-onderhoud onder de aandacht te brengen. Daarmee bevorderen we dat onze
expertise als boomspecialisten serieus

wordt genomen. En daar kan de achterban van profiteren.” Volgens Verloop is
het vooral zaak om lokale beleidsmakers
te informeren. “Het is belangrijk dat
gemeentelijke beleidsmakers zich meer
bewust worden van het feit dat bomen
belangrijke onderdelen zijn in een groenplan. En van de rol die de boomspecialist daarbij kan spelen, bijvoorbeeld als
‘ontzorger’ die het gehele boombeheer
voor zijn rekening neemt.”

Acties Vakgroep Boomspecialisten

HAS Kennistransfer

Naar aanleiding van het rapport neemt
VHG binnenkort deel aan een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van
diverse gemeenten. De vakgroep zal het
onderwerp eveneens tijdens de Week
van de Openbare Ruimte onder de aandacht brengen van ambtenaren. “We gaan
ook aan de slag met het opstellen van
onafhankelijke financiële kengetallen”, legt
Custers uit. “Die kunnen helpen om de
waarde van bomen in geld uit te drukken
en ze op de gemeentelijke balans te krijgen. We willen dit graag doen in samenwerking met VNG/Stadswerk, LTO,
adviesbureaus en CROW. Verder gaan
we werken aan eenduidige kwaliteitseisen en zijn we bezig met het opstellen
van EMVI-criteria voor boombestekken.
Gemeenten kunnen deze dan gebruiken
in de aanbestedingsvraag.”

Het onderzoek is als bedrijfsopdracht verworven door HAS Kennistransfer. Projectleider Johan Vriezekolk: “HAS Kennistransfer
verwerftvoor studenten van de opleiding Tuin- en Landschaps
management aan de HAS Hogeschool afstudeeropdrachten onder
projectleiderschap van een docent. Dit zijn betaalde opdrachten
waaraan een resultaatverplichting is gekoppeld. De studenten
hebbenna een bespreking met VHG Vakgroep Boomspecialisten
een plan van aanpak opgesteld en ongeveer een half jaar aan dit
onderzoek gewerkt. De deadline was hard, want in juli 2013 moest
het resultaat worden beoordeeld voor het afstuderen. Ik ben zowel
over het gehele proces als de inhoud positief. De studenten hebben
met veel partijen in het vakgebied gesproken en zo goed aan de
praktijk kunnen ‘proeven’. Het rapport bevat kritische noten, daarmee geven de studenten naar mijn idee goed weer wat er leeft in de
sector.”

Daarnaast zullen we ook onze klachtenprocedure meer bekendheid gaan
geven. Als opdrachtgevers menen dat
het werk van een aannemer niet volgens
de opdracht is uitgevoerd en dus niet
‘Groenkeurwaardig’ is, dan horen we
dat graag. We kunnen het betreffende
bedrijf daar dan op aanspreken en de
certificerende instelling vragen een extra
controle uit te voeren. De consequentie
kan dan zijn dat het certificaat wordt
ingetrokken. We leggen de kwaliteitslat
hiermee hoger. De deelnemende bedrijven hebben hier alleen maar belang bij.
Zij kunnen daarmee hun meerwaarde
bewijzen ten opzichte van niet gecertificeerde bedrijven.” Dat Groenkeur wel
degelijk waarde heeft, blijkt volgens
Mesken uit het feit dat steeds vaker
Groenkeur als gunningscriterium bij een
aanbesteding wordt opgenomen.
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