Nieuw: Leidraad voor EMVIcriteria in boombestekken

Over Amsterdam
Rainproof
Amsterdam Rainproof heeft tot
doel de stad Amsterdam
regenbestendiger te maken en
regenwater slim te gebruiken.
Dat gebeurt samen met alle
betrokkenen: bewoners,
ambtenaren, bestuurders,
ondernemers, vastgoed
eigenaren zoals woningbouw
corporaties en kenniswerkers.
VHG-lidbedrijven De Dak
dokters en Van der Tol Groep
hebben zich bij dit initiatief
aangesloten.

Op initiatief van VHG Vakgroep Boomspecialisten is een
leidraad ontwikkeld voor boombestekken met suggesties voor
EMVI-criteria. Tijdens de Boominfodag op 20 november wordt
het document gepresenteerd. Met deze leidraad willen de
boomspecialisten opdrachtgevers van boomspecialistische
werkzaamheden inspireren en ondersteunen bij het kiezen en
uitwerken van EMVI-aspecten.
Tekst: Annemieke Bos

Kijk voor meer informatie op
www.rainproof.nl

V.l.n.r.: Lot Locher (Amsterdam Rainproof),
Paulien Hartog (Waternet) en Friso Klapwijk
(De Dakdokters) in gesprek over het
belang van vergroenen.
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We kunnen precies aangeven hoeveel
water een dak kan bergen, hoeveel
voedsel je erop kunt verbouwen.”

Kans voor groenbranche
Amsterdam is kwetsbaar voor water
overlast, ook al heeft het een goed
watersysteem. “Na hevige regenval zien
we dat het mis gaat in de publieke ruimte,
maar ook in private gebieden: de tuinen
van particulieren”, stelt Paulien Hartog
van Waternet. Dit bedrijf is initiatief
nemer van Amsterdam Rainproof. “Via
intermediairs, zoals de groenbranche,
willen we de consument ervan bewust
maken dat iedereen kan meehelpen om
het water op te vangen, vast te houden
en slim te benutten, bijvoorbeeld in de
tuin. Dan snijdt het mes aan twee kanten:
we voorkomen schade en hoge kosten
en krijgen een mooiere stad.” Het plat
form deelt voorbeelden, ervaringen, tips
en ondersteunt initiatieven. Voor de
groenbranche ligt hier een kans om
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invulling te geven aan het vergroenen
van de stad.” De slogan ‘Tegel eruit,
plant erin’, sluit hier precies bij aan. Wat
Klapwijk betreft kan ieder groenbedrijf
deze boodschap uitdragen. “Zet de slo
gan op je website, om maar een simpel
voorbeeld te geven. Verder gaat het in
onze visie vooral om zichtbaar maken
wat je doet, kennis delen en samen
werkenaan mooie projecten. We hopen
collega’s te inspireren en bij te dragen
aan de beweging binnen VHG om
Nederland klimaatbestendiger te
maken.”

Elke druppel helpt
Amsterdam Rainproof streeft geen
grootschalige stadsbrede aanpak na.
Lot Locher, verantwoordelijke voor pro
ducten en diensten bij het netwerk: “Het
gaat om heel veel kleine oplossingen, in
een park, een straat, op het dak of in de
tuin. Elke druppel telt en er is niet één
pasklare oplossing. Eigenlijk moet het

zo zijn dat men bij iedere ingreep in de
omgeving als uitgangspunt heeft ade
quaat om te gaan met regenwater. Na
de hevige regenbuien van deze zomer is
de urgentie meer dan ooit duidelijk.”
Klapwijk kan daarover meepraten: “Ik
kreeg van een klant het verwijt dat ik
niet had verteld dat een groen dak beter
water vasthoudt dan een grijs dak.
Uiteraard had ik dat wel gedaan, maar
op een of andere manier was dat niet
blijven hangen. Soms is er een (kleine)
crisis nodig om mensen wakker te
schudden. Voor ons groene ondernemers
een uitgelezen kans om onze adviesrol
te vervullen. Naar mijn idee gaat het er
niet zozeer om wat voor producten je
biedt, maar vooral welke ideeën je
verwerktin een project. Dan komt je
waarde als ondernemer meer tot zijn
recht.”

Volgens Remco Valk, tot voor kort
voorzitter van VHG Vakgroep Boom
specialisten, is de leidraad een belang
rijke aanzet om de aanbesteding van
boomgerelateerde werken te professio
naliseren. “We werken nu ruim een jaar
met de nieuwe Aanbestedingswet en de
EMVI-criteria als nieuw instrument. Aan
besteders en bedrijven doen er ervaring
mee op, maar het staat allemaal nog in
de kinderschoenen. Veel bestekken
bevatten standaard EMVI-criteria, die
niet goed aansluiten bij de opdracht.
Goede criteria dagen de inschrijver uit
tot innovatie en procesoptimalisatie.
Zo komt er meer aandacht voor de
kwaliteit van het werk. Dat biedt de
boomspecialisten de mogelijkheid zich
te onderscheiden van de concurrentie
die weinig innoveert en vooral inschrijft
op bulkwerk tegen lage prijzen.”

Maatwerk
Het document bevat een groot aantal
suggesties voor relevante EMVI-criteria
voor de thema’s duurzaamheid, commu
nicatie en kwaliteitsborging. Daarnaast
zijn aanbevelingen voor de aanbesteding
en beoordeling en gunning opgenomen.
Valk stelt met nadruk dat de leidraad
geen pasklare omschrijvingen biedt,
maar vooral is bedoeld als handreiking.
“Een EMVI-aanbesteding is maatwerk.
De leidraad geeft suggesties en stimu
leert de aanbesteder tot nadenken:
Welke aspecten hebben waarde en
hoeveelgunningsvoordeel is de geboden
meerwaarde/kwaliteit hem waard? Daar
moet voor elk project zorgvuldig over
worden nagedacht.”

Toetsing
Eén van de aanbevelingen die Valk
graag wil noemen is de handhaving na

gunning: ‘Houd de opdrachtnemer van
het project aan de kwaliteit die is aange
boden, sanctioneer waar nodig door het
opleggen van boetes gerelateerd aan de
hoogte van het behaalde gunningvoordeel’
luidt het advies in de leidraad. “Als aan
nemer heb je recht op goed toezicht”,
aldus Valk. “In de praktijk ontbreekt dat
veelal, mede ook doordat de kennis bij
opdrachtgevers afneemt. Maar die kunnen
zij inhuren, er zijn goede ETT’ers
beschikbaar bij adviesbureaus. Zo wordt
voorkomen dat inschrijvers op papier
mooie beloften doen en daar ook punten
voor krijgen, terwijl daar in de uitvoering
weinig van te zien is. Het plan van aan
pak moet een nadrukkelijk onderdeel zijn
van het contract. En dus ook worden
getoetst.”
Dit project is mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage vanuit Colland.

Document downloaden
op VHG-website
De leidraad boombestekken is ont
wikkeld door VHG Vakgroep Boom
specialisten, in samenwerking met
CROW en een werkgroep waarin
ondernemers, vertegenwoordigers
van aanbestedende diensten en
adviesbureaus deelnamen. Het
document wordt binnenkort onder
deze doelgroepen verspreid. Het is
vanaf 20 november ook te down
loaden via de VHG-website.
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