ACA jaarbericht 2014

ACA GWW: onafhankelijke
vraagbaak met stevig fundament
Deze maand verschijnt het ACA Jaarbericht 2014. Vorig jaar behandelde het adviescentrum
ACA GWW 157 vragen, bijna 25% minder dan in 2013 (199 vragen). Ongeveer de helft daarvan
had betrekking op de nieuwe wet. Kernproblemen waren onder andere de Gids Proportionaliteit,
EMVI, clustering en transparantie.
Tekst en foto: Annemieke Bos

menwerkingsverband te verlaten. MKB
Infra en Branchevereniging VHG zetten
de dienstverlening voort met dezelfde
ambitie als voorheen. “We blijven de
leden van de aangesloten brancheorganisaties, MBK Infra en Branchevereniging VHG, helpen om door de bomen
het bos te zien”, aldus Gert Peek, voorzitter van het ACA-bestuur. “Dat doen
we onder andere via controle op de correcte toepassing van de aanbestedingswet- en regelgeving en naleving RAWsystematiek. Ook ondernemen we zo
nodig actie richting aanbesteders om
onjuistheden te corrigeren en afwijkingen
in de toekomst te voorkomen. Voor de
tweedelijnsadvisering heeft ACA zich
verzekerd van een deskundige externe
partij, te weten Severijn Hulshof Advocaten.”

Gids Proportionaliteit

Bestuurders Gert Peek (links) en Jos Stoop.
Peek: “We blijven de leden helpen om door de
bomen het bos te zien.”
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ACA GWW is al ruim 15 jaar dé vraagbaak voor advies rond aanbestedingen
in de gww- en groene sector. Jaarlijks
ondersteunen de adviseurs zowel inschrijvers als aanbesteders bij vragen in
de precontractuele fase van het aanbestedingsproces. Het afgelopen jaar besloot OBN, de aangesloten organisatie
namens de bestratingsbedrijven, het sa-

Sinds 1 april 2013 moeten partijen de
nieuwe Aanbestedingswet toepassen.
Met deze wet is ook de Gids Proportionaliteit geïntroduceerd en de verplichting om het Aanbestedingsreglement
Werken, ARW 2012 te hanteren. Deze
maatregelen moeten meer eenduidigheid brengen in de wirwar van regel
geving. Het is bovendien de bedoeling
dat de wet de toegang van mkbbedrijventot aanbestedingsprocedures
bevordert en de administratieve lasten
verlaagt. “Of dit in de praktijk ook allemaal zo uitpakt, zal duidelijk worden bij
de evaluatie van de wet in 2015”, stelt
Peek. “Inschrijvers kunnen zich nu
beroepen op de Gids.”

Tenderkosten
Een punt van zorg zijn de tenderkosten
die inschrijvers moeten maken voor het
vervaardigen van een Plan van Aanpak

zaakt daar in mee te gaan, maar deze
kosten worden niet vergoed.” ACA
GWW heeft deze problematiek met prioriteit onder de aandacht gebracht van

“Het moet allemaal wel worden
terugverdiend …”
bij een EMVI-aanbesteding. Deze kunnen fors oplopen, vooral wanneer een
beroep wordt gedaan op externe deskundigen voor het schrijven van het
plan. “Er heerst nogal de tendens dat
het mooiste plan met de best geschreven tekst en fraaiste beelden de meeste
punten scoort”, legt bestuurder Jos Stoop
uit. “De inschrijver voelt zich genood-

de dragende brancheverenigingen MKB
Infra en Branchevereniging VHG.

Vraagbaak
ACA GWW is de
onafhankelijke vraagbaak voor
vragen in de precontractuele
fase van aanbestedingen.
Leden van de aangesloten
brancheorganisaties en
aanbesteders kunnen
kosteloos en anoniem gebruik
maken van de dienstverlening.
Kijk voor meer informatie op
www.acagww.nl.

Alle leden van Branchevereniging VHG krijgen
een exemplaar van het ACA Jaarbericht
toegestuurd. Het is bovendien te downloaden
via www.acagww.nl.

Eerste groenblauwe regiobijeenkomst Eindhoven:

‘Vaker met hoveniers, ondernemers
en bewoners om tafel zitten’
‘Groen’ en ‘blauw’ (water) praten niet met elkaar, terwijl ze in de natuur zo dicht bij elkaar liggen.
Op deze 23ste april - tijdens de eerste groenblauwe bijeenkomst - gaan groen en blauw juist wèl
met elkaar in gesprek. Waterschappen, onderwijs-, natuur- en milieuorganisaties, groen
specialisten, bestuurders, bewoners en studenten buigen zich gezamenlijk over een aantal
casussen. Het resultaat: verrassende invalshoeken en ‘een pot vol ideeën’.
Tekst: Astrid van Wijk – Foto’s: Henk Snaterse

“Omdat groen en blauw twee aparte
werelden lijken, worden veel kansen
niet benut. Daarom organiseren we deze
regiobijeenkomst. Om een dubbele
kruisbestuiving mogelijk te maken:
groen met blauw èn de verschillende
partners onderling ”, legt Tarsy Lössbroek uit van kennisprogramma DuurzaamDoor (Rijksdienst voor Onder

nemend Nederland), één van de organisatoren. “We kozen bewust voor de
Design Academy om onderwijs en jonge
mensen erbij te betrekken.”

Verduurzamen
Spreekster en auteur Hiltrud Pötz zet
aan het begin de voordelen van groen
en blauw nog maar eens op een rijtje.
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Groenblauwe
regiobijeenkomsten

Casussen
Naast De Grote Beek (zie artikel) bogen de deelnemers zich over deze vraagstukken:
•	Wijkraad De Biezen in Dongen: biodiversiteit
versterken. De wijk wordt aantrekkelijker door
meer groen aan te brengen en bewoners te
betrekken bij aanleg en inzaaien. Ook de
school heeft een rol. Welke kansen zijn er
om de verschillende partners meer met
elkaar te verbinden?
•	Water en groen verbinden onder een hoogspanningsnetwerk. Waterschap De Dommel
puzzelt over grote grasoppervlakken (corridors) parallel aan een doorgaande weg in
een Eindhovense buurt. De bodem is slecht
doorlatend, water uit de wijk verdwijnt in de
riolering. Schoon hemelwater is prima op te
vangen in deze groenstroken. Hoe kan het
water in het gebied blijven en toch de aantrekkelijkheid van de corridors vergroten?
•	Woningcorporatie Woonbedrijf en biodiver
siteit. Met ruim 30.000 woningen is het Eindhovense Woonbedrijf een grote speler. Zij
hanteert sinds drie jaar het werkmodel van
The Natural Step. Met waterschap De Dommel denkt zij over water en duurzaamheid.
Een onontgonnen thema is biodiversiteit.
Wat kan zij daaraan doen?

“Zo langzamerhand is een groot deel
van de huidige steden verhard. Daardoor kan de grond het regenwater niet
meer opnemen, het gevolg is water
overlast. Meer blauw, zoals greppels en
vijvers, kan dienen als regenwaterbuffer.
Meer groen zorgt voor verkoeling, minder
CO2-uitstoot, meer biodiversiteit en een
buffer tegen fijnstof. Allemaal positieve
effecten op de gezondheid. Het verduurzamen van steden helpt ook nog eens
bij aanpassing aan de klimaatverandering.”
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De groenblauwe regiobijeenkomst in Eindhoven werd georganiseerd door DuurzaamDoor
(RVO), Branchevereniging VHG,
NL Greenlabel, Gemeenten voor
Duurzame Ontwikkeling (GDO),
natuur- en milieufederaties en
waterschap De Dommel.
De tweede bijeenkomst vindt
plaats op 1 juli in Haaksbergen.
Thema is dan ‘Florerende
bedrijventerreinen’. Aanmelden
kan via de VHG-website. Klik
onder ‘Vakgroepen’ op ‘Hoveniers’ en dan op ‘Groenblauwe
bijeenkomst’.

“Er ontstond een natuur
lijke dialoog, ik heb veel
inspiratie gekregen”

Helende omgeving

Volle pot ideeën

Dan volgt voor de ongeveer zeventig
aanwezigen, onder wie VHG-leden, de
uitdaging om hun licht over vier groenblauwe vraagstukken te laten schijnen.
Een van de casussen is landgoed De
Grote Beek (110 hectare), een instelling
voor geestelijke gezondheidszorg met
600 langdurige cliënten. Om een helende
omgeving te realiseren is de instelling
begonnen groen te planten rond de
woongebouwen. Maar een visie op flora
en faunabeheer ontbreekt. Wel wil men
een boomgaard aanleggen, maar daarvoor is de grond te nat, omdat het een
beekdal is. Vraag: hoe kan dat wel? De
inrichting wil bovendien omwonenden
‘naar binnen halen’ om de psychiatrie in
een ander daglicht te stellen.

‘Willen jullie de vraag niet verbreden’,
oppert een van de deelnemers. Bijvoorbeeld hoe de biodiversiteit vergroten en
tegelijkertijd zorgen voor meer betekenis
van het terrein voor omwonenden en
cliënten? Dat spreekt aan. Vervolgens
passeert ruim een uur lang een waslijst
aan ideeën en suggesties de revue.
Sommige blijken een brug te ver, zoals
cliënten laten meewerken in het groen
als therapie. Andere suggesties gooien
hogere ogen, bijvoorbeeld het beekdal
als uitgangspunt nemen, moestuintjes
voor omwonenden of een stadsboerderij
met dieren en kleinschalige landbouw.
Dat geldt ook voor een belevingstuin, en
het inzaaien van bloemen en kruiden die
passen bij een natte ondergrond.
Janneke van Kessel van De Grote Beek
realiseert zich na afloop dat ze moet

focussen op het grote terrein en meer
letten op die overall visie, een masterplan. “Ik heb een volle pot met ideeën
gekregen. Ik ben me er nog meer van
bewust dat we een uniek terrein hebben.”

Natuur dicht bij huis
VHG-directeur Egbert Roozen heeft
twee workshops bijgewoond. “Het is
leuk te zien, hoe mensen met een hele
andere achtergrond naar hetzelfde
projectkijken. Zo ontstaan inspirerende
ideeën. Dat is wat we bedoelen als we
groen en blauw willen samenbrengen.
Mooi om te zien hoe enthousiast bewoners van wijkraad De Biezen in Dongen
hun casus hebben voorgelegd. Zij zetten
zich in om de natuur dicht bij huis een
boost te geven.”

Eyeopener
Een van de mensen van wijkraad De
Biezen realiseert zich ter plekke dat hij
er eigenlijk nooit bij stil heeft gestaan
dat groen en blauw bij elkaar horen.
En een bestuurder die alleen andere
bestuurders ziet op symposia is verrast
door het enthousiasme bij bewoners. “Ik
moet vaker met bewoners, hoveniers en
kleine ondernemers om tafel gaan zitten.” Weer een ander vindt het een eyeopener om te zien hoeveel ruimte de
gemeente Dongen bewoners geeft om
hun groenplannen te ontwikkelen.

heb ook veel nieuwe gehoord.” Voor
een laatste is de opsteker van de dag
de passie en de open sfeer in een groep
met zoveel verschillende disciplines.
“Zo ontstaan allerlei nieuwe ideeën om
in de praktijk te brengen.”

Passie en openheid
De opsteker van de dag? Dat blijken er
vele te zijn. “Er ontstond een natuurlijke
dialoog, ik heb veel inspiratie gekregen.”
“Er was veel cohesie in onze groep, er
waren dingen die ik al kende, maar ik

15

