Aanbesteden beheer en onderhoud;
lust of last?
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Programma

TIJD
09.00

ONDERDEEL
Inloop met koffie + thee

WIE

09.30

Opening dagvoorzitter + resultaten enquête

Jeroen van Zuidam - FLORON

09.50

Onderhoud maaibeheer, zelf doen of uitbesteden?

Evelien Bakker – Drents Overijsselse Delta

10.30

Het kantoor uit, de kraan op!

Paul Hendriks – Waterschap Hunze en Aa’s

11.10

PAUZE

11.40

RAW bestek met prestatiebeloning

Rick Ketelaars – Waterschap de Dommel

12.20

Contracteren en aanbesteden: de Groenzoom

Lars Tamboer & Christiaan Stouten – BTL

13.00

Afsluiting dagvoorzitter

Jeroen van Zuidam - FLORON

13.10

Lunchexcursie ‘Ruimte voor de Waal’

Jos Stammen - Rijkswaterstaat

14.15

Einde programma

Achtergrond CoP Beheer en Onderhoud

* Afgelopen jaren veel aandacht voor inrichtingsmaatregelen, minder voor beheer
en onderhoud
* Veronderstelling:
* B&O kan vaak doelmatiger en efficiënter
* Met B&O kan nog een flinke ecologische slag worden geslagen

* Veel kleine pilots gaande, niet alle kennis bereikt iedereen

Doelen CoP Beheer en Onderhoud

* Onderzoeks- en praktijkkennis uitwisselen
* Verbinding leggen tussen ecologie en hydrologie in beheer en onderhoud
* Stimuleren samenwerking / input leveren onderzoeksprogramma STOWA

Doelgroep: waterschappers, wetenschappers, adviesbureaus
(onderhoudsmensen – ecologen – hydrologen)

Samenstelling stuurgroep

* Iris van Erp (STOWA)
* Bart Brugmans (Aa en Maas)
* Wiel Dammers (Vechtstromen)
* Michelle Berg (de Dommel)
* Hans Buisman (Delfland)
* Rob Tijsen (Waternet)
* Evelien Bakker (Drents-Overijsselse Delta)
* Michelle de la Haye (Eurofins)
* Jeroen van Zuidam (FLORON)

Resultaten enquête aanbestedingen

* Doel: overzicht van gang van zaken in NL ten aanzien van
beheer en onderhoud
* 3 eenvoudige vragen:
* Hoe besteden jullie het beheer en onderhoud uit?
* Welk werk is het moeilijkst uit te besteden en waarom?
* Wat zie je als grootste uitdaging voor de toekomst en waarom?

* Antwoorden van 13 waterschappen

Hoe besteden jullie beheer en onderhoud uit?

* 25% zelf doen – 75% uitbesteden
* Bij geheel zelf doen soms wel 10% uitbesteed voor vergelijking of omdat het ‘bulkwerk’ is
* Vooral RAW-bestekken (met EMVI-criteria) gebruikt, soms ook op regiebasis
(RAW= rationalisatie en automatisering grond-, water- en wegenbouw; EMVI = economisch meest voordelige inschrijving)

* Europees of opgeknipt in kleine gebieden zodat meervoudig onderhands mogelijk is.
* Soms raamovereenkomsten om flexibel te zijn
* Soms extra controle op uitvoering ‘speciaal werk’ (bv EVZ’s), maar ook gunning alleen op
basis van laagste prijs
* Hollands Noorderkwartier besteed integraal uit, dus incl. onderhoud pompen etc.

Welk werk is lastig uit te besteden en waarom?

* Ontwikkelingsbeheer; moeilijk inschatten wanneer welk onderhoud nodig is
* Werken met specifieke eisen; bv alternerend maaien. Aansturing is lastig
* Beeldbestek; kan te weinig houvast bieden of teveel vrijheid
* Baggerwerk; onzekere hoeveelheden en kwaliteit (puin, asbest)
* Grote bestekken; coördinatie van uitvoering lastig te managen
* Preventief onderhoud kunstwerken; veelheid aan type werken maakt opstellen eisen
lastig

Wat is de grootste uitdaging voor de toekomst, waarom?

* Sluiten van de pdca-cyclus (ontwerpen, uitvoeren, controleren, bijstellen)

* Meer inzetten op kwaliteit à sturen op gewenste ontwikkeling vegetatie
* Generieker beheer formuleren wat wel ‘FenF-wet proof’ is
* Meer gebruik maken van beeldbestekken

* Omgang met omgeving (zeker bij volledig wegzetten werk)
* Uitdragen van (vernieuwde) onderhoudsfilosofie naar omgeving

Vragen…

* Hoe kun je de doelen het beste halen; dichttimmeren of ruimte geven?
* Hoe kun je wat je wilt hebben scherp omschrijven zonder de
aannemer te veel te beperken?
* Hoe zorg je dat de aannemer goed omgaat met de gegeven vrijheid,
bv bij beeldbestekken?
* Voor en nadelen zelf doen/uitbesteden.

