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1) Voorwoord 
Het aanbesteden van innovatieve contractvormen is maatwerk, en verloopt niet altijd 

gemakkelijk voor opdrachtgever en inschrijvers. Aan de kant van opdrachtgever dient er ten 

behoeve van de aanbesteding een goed proces en een goed contract voorbereid te worden . 

De aanbesteding moet immers op een duidelijke en transparantie wijze plaats vinden. Aan de 

zijde van de markt is het belangrijk dat er een goed plan van aanpak en een degelijk ontwerp 

gemaakt wordt.  

 

Tijdens de tenderfase dient primair - onder tijdsdruk - een passend antwoord geformuleerd 

te worden op de vraagstelling van de opdrachtgever. Elke onduidelijkheid in het programma 

van eisen dient opgehelderd te worden. De opdrachtgever zal dan als sluitstuk van het 

aanbestedingsproces op rechtmatige en doelmatige wijze een keuze maken voor een 

begunstigde die het werk mag gaan uitvoeren. Het opstellen van documenten ten behoeve 

van selectieprocessen en criteria, het aanbestedingsproces en de aanbestedingsleidraad en 

het gunningsproces met gunningscriteria vragen veel aandacht. 

 

Voor u ligt het verslag van de evaluatie van twee aanbestedingen: de ‘RWZI Garmerwolde’ en 

de ‘Vispassages’ van het Waterschap Noorderzijlvest. Deze evaluatie is vanuit de Noordelijke 

Regieraad Bouw uitgevoerd door PRO6 managers. De Noordelijke Regieraad heeft deze 

evaluatie uitgevoerd op gezamenlijk verzoek van inschrijvers én aanbestedende dienst. 

Speciale dank gaat uit naar mevrouw Van Gils van Procap die tijdens de bijeenkomst de 

evaluatie van ‘Vispassages’ heeft begeleid. 

 

Onze dank en waardering gaan uit naar de inzet en betrokkenheid van zowel opdrachtgever, 

de aanbestedende dienst en haar adviseurs, als ook naar de bij de aanbesteding betrokken 

marktpartijen. Door de bereidheid om met elkaar de dialoog aan te gaan, geven zij ook 

andere partijen die niet betrokken waren bij deze aanbestedingsprocedure de kans om te 

leren van de door hen opgedane ervaringen. Wij willen daarbij de getoonde betrokkenheid 

en transparantie van het waterschap Noorderzijlvest in de voorbereiding van de evaluatie 

benadrukken. 

 

Omdat alle deelnemers de moeite hebben genomen deze evaluatie grondig voor te bereiden, 

maar ook door de constructieve houding van een ieder tijdens de gezamenlijke sessies, werd 

de evaluatie door de betrokken partijen als prettig, plezierig en nuttig ervaren. Ook deze 

evaluatie heeft weer laten zien dat marktpartijen en opdrachtgevers bereid zijn om op 

professionele wijze met elkaar te kijken naar wat goed ging en wat de volgende keer beter 

zou kunnen. Wij zien daarin een enthousiasme en bereidheid om leermomenten te delen en 

feedback te geven, een proces dat wat ons betreft in Nederland vaker ingezet zou kunnen 

worden rondom aanbestedingen. 

 

Wij hopen met deze evaluatie een bijdrage te hebben geleverd aan de doelstellingen van de 

Noordelijke Regieraad Bouw. Door het delen van kennis en ervaringen op het gebied van 
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aanbestedingen van grote infrastructurele projecten kan voorkomen worden dat fouten in 

het proces zich onnodig herhalen. Zeker omdat de wijze waarop beide aanbestedingen zijn 

uitgevoerd volgens de Best Value Procurement methodiek, denken wij dat de Noordelijke 

Regieraad Bouw hiermee in een actuele behoefte voorziet en een handreiking vormt voor 

zowel opdrachtgevers, adviseurs als ondernemers die met deze wijze van aanbesteden aan 

de slag gaan. 

 

Ir. L.A. Roelofs en mr. ing. J.H. Merema  
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2) Samenvatting 

Algemeen 

In 2012 gunde het waterschap Noorderzijlvest twee projecten na een aanbesteding volgens 

de ‘prestatie-inkoop’ principes. Daarbij werd de methode Best Value Procurement 

gehanteerd, een voor zowel de aanbestedende dienst als voor de inschrijvers relatief nieuwe 

vorm van aanbesteden.  

 

Het eerste project betrof de uitbreiding van de rioolwaterzuivering (rwzi) Garmerwolde. Dit 

project heeft een voorgeschiedenis van enkele jaren, waarbij centraal stond enerzijds uit te 

breiden, een grotere zuiveringscapaciteit te realiseren en anderzijds de benodigde 

maatregelen te nemen om aan de strengere wet- en regelgeving te voldoen. Het andere 

project betrof de realisatie van Vispassages bij een achttal locaties teneinde de vismigratie 

mogelijk te maken wanneer de gemalen op die locaties niet in bedrijf zijn.  

 

Op initiatief van marktpartijen is aan het waterschap Noorderzijlvest de vraag gesteld een 

evaluatie te houden in samenwerking met de Noordelijke Regieraad Bouw. Binnen de 

Noordelijke Regieraad Bouw is de vraag, een evaluatie te organiseren, doorgezet naar de 

werkgroep Aanbesteden en Samenwerking in de bouwketen. De uitvoering van deze 

evaluatie werd neergelegd bij PRO6 managers en vond plaats op donderdag 28 februari 2013  

in Meppel. 

Doelstelling 

De evaluatie had als doelstelling:  

“Het delen van de ervaringen van de betrokken partijen opdat gezamenlijk 

gekeken kan worden welke lessen getrokken kunnen worden uit de evaluatie  

van de Best Value Procurement aanbestedingen ‘RWZI Garmerwolde’ en 

‘Vispassages’, voor toekomstige aanbestedingen voor betrokken partijen, als wel 

voor andere aanbestedende diensten en marktpartijen in Nederland.” 

Werkwijze 

Alle bij de aanbestedingen betrokken partijen zijn benaderd met het verzoek om vooraf 

schriftelijk hun ervaringen en visie op de aanbesteding aan te leveren aan de externe 

begeleiders van deze evaluatie. Een geanonimiseerde compilatie van dit commentaar heeft 

als leidraad van de discussies gefunctioneerd. Op basis van deze feedback is er een aantal 

primaire onderwerpen gekozen, waar tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met elkaar over 

gesproken is. De twee projecten zijn daarbij separaat besproken, en de resultaten van de 

discussies zijn ter plaatse door beide groepen met elkaar gedeeld. Dit resulteerde in een 

aantal breed gedragen verbeter- en aandachtspunten. De gehanteerde indeling op basis van 

onderdelen in het aanbestedingsproces is gekozen door de opstellers van de evaluatie. Zowel 

de opdrachtgever en de bij de aanbesteding betrokken adviseurs als alle voor inschrijving 

geselecteerde inschrijvers hebben meegewerkt aan deze evaluatie.  
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Wijze van rapporteren 

Omdat deze rapportage de evaluatie omvat van twee aanbestedingstrajecten, is vooral 

gekeken naar de gemeenschappelijke thema’s die in beide trajecten naar boven kwamen. Op 

enkele onderdelen bleek dat er uit beide evaluaties een tegengesteld beeld naar voren kwam 

vanuit marktpartij of aanbesteder. Om de lezer niet te verliezen door het continu benoemen 

van de verschillen tussen en het wisselen in de inhoud van de beide aanbestedingen, is er 

voor gekozen de lessen en aanbevelingen centraal te stellen. In de tekst boven de 

aanbevelingen wordt ingegaan op het ‘waarom’. Waar in dat geval nuttig of noodzakelijk 

zullen de beide aanbestedingen apart besproken worden wanneer dit nodig is als dit al niet 

duidelijk uit de tekst zou blijken. Dit is echter steeds gedaan met de grootst mogelijke zorg 

voor het duidelijk vermelden van de input van de deelnemers. 

Algemeenheden van het aanbesteden  

Algemene aandachtspunten voor aanbestedingen worden voor aanbestedende diensten als 

bekend verondersteld. Begrippen als ‘level playing field’, ‘accountability’ en de beginselen 

van transparantie en non-discriminatie komen rechtstreeks uit de Europese 

aanbestedingswetgeving en zijn een heldere leidraad voor aanbestedingsprocessen. In ons 

overzicht hebben wij ons daarom niet op de algemene aandachtspunten gericht, maar juist 

specifiek op de in de evaluatie naar voren gekomen onderwerpen. Dit laat uiteraard onverlet 

de noodzaak en plicht voor een aanbestedende dienst om ook de algemene uitgangspunten 

zorgvuldig in voorbereiding en uitvoering van het aanbestedingsproces op te nemen.  

Aandachtspunten voor aanbestedende diensten naar aanleiding van deze evaluatie 

Uit de evaluatie zijn meerdere aandachtspunten naar voren gekomen. Na verwerking van 

deze input, die vooral sterk projectgericht is, zijn de volgende leerpunten voor toekomstige 

aanbestedingen naar voren gekomen: 

 

I. Eisen van de aanbesteder en het effect op de aanmeldingen 

De criteria voor selectie bepalen al in een vroege fase hoe de diverse marktpartijen 

specialisaties gaan opnemen en organiseren in aanbiedende combinaties. Dit zou 

ongewenst kunnen zijn als een wijzigende vraag van de aanbesteder in een latere 

fase toch een andere aanpak vergt. Hierdoor kan de aanbestedende dienst minder 

partijen overhouden omdat gegadigden zich terugtrekken uit de 

aanbestedingsprocedure. Wanneer de omvang van het project relatief beperkt is, of 

om andere redenen er geen grote investering in kosten en tijd in de 

aanbestedingsprocedure gevraagd wordt van marktpartijen, kan het beste gekozen 

worden voor de niet openbare procedure. 

 

II. Uitvraag, scope en informatievoorziening 

Informatie dient op tijd beschikbaar te zijn, eenduidig geïnterpreteerd te kunnen 

worden én volledig te zijn. Wanneer er op initiatief van aanbesteder bepaalde 

informatie toch later verstrekt wordt, is het belangrijk dat duidelijk wordt gemaakt 

wat de status is van deze informatie en waarom deze wordt toegevoegd. Dit 
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voorkomt misverstanden, die de kwaliteit van inschrijvingen onbedoeld negatief 

beïnvloeden. Daarnaast moet een aanbestedende dienst voorkomen dat er nog grote 

wijzigingen van de vraagspecificatie in de nota van inlichtingen doorgevoerd worden. 

Dit kan door in de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure meer aandacht te 

hebben en de vraagspecificatie dan al te bevriezen. Wanneer dit niet gebeurt, is het 

risico groot dat een ontwikkeld concept door de gegadigden voor een groot deel 

herzien zou moeten worden. Het laat in de procedure wijzigen van de uitvraag kost 

niet alleen tijd en geld, maar vergroot ook de kans dat er discussies na de gunning 

ontstaan door onduidelijkheden of onjuiste verwerking. 

 

III. De invloed van aanbesteder op intensiteit en lastendruk tijdens het voorbereiden 

van de inschrijving 

Een aanbesteder heeft meer invloed op de intensiteit en lastendruk op marktpartijen 

dan soms wordt gerealiseerd. Zorg in ieder geval voor duidelijke mijlpalen in de 

procedure, en leef deze na. Meer tijd geven aan marktpartijen om bijvoorbeeld 

aanpassingen in het programma van eisen te verwerken, kan helaas sterk 

ontregelend werken. Bijvoorbeeld omdat de gegadigden de teams die men vrijmaakt 

voor een bepaalde aanbestedingsprocedure langer moet inzetten dan voorzien, of 

toch tegelijk moet laten werken aan verschillende aanbiedingen.  

 

IV. De keuze voor de expert en zijn technologie 

BVP kiest voor inschrijvers die expert in de gevraagde technologie zijn, met de 

potentie om tijdens het inschrijvingsproces door communicatie  met de 

opdrachtgever tot de ‘Best Value’ te komen. Aanbesteders zijn tot op heden echter 

gewend aan het beoordelen en kiezen van een afgeronde oplossing. Hier ligt een 

uitdaging voor alle partijen! Aanbesteder dient in ieder geval per project duidelijk te 

kiezen in welke mate de uitvraag in technische zin gedetailleerd beantwoord dient te 

worden, of door juist een optimaal proces aan te bieden. Wie geeft de opdrachtgever 

het meeste vertrouwen dat de ‘Best Value’ er tijdens het proces uit gaat komen? 

Uiteraard dient dit alles binnen het contractueel vastgelegde financieel kader plaats 

te vinden. 

 

V. Het interview en de beoordeling van de Inschrijvers 

Een interview is onmisbaar bij BVP aanbestedingen. Dit vergt veel van zowel 

interviewers als geïnterviewde. Een goede voorbereiding en ontwikkeling van 

gespreksvaardigheden in het kader van aanbestedingen is daarbij zeer belangrijk. 

Ook de juiste vraagstelling per expert-rol is cruciaal. Aanbesteders dienen verder 

transparant te zijn in de wijze van beoordeling en doen er goed aan deze 

beoordelingen terug te koppelen aan geïnterviewden, eventueel na afloop van de 

aanbestedingsprocedure. Verder is er tijdens de interviews de druk van presteren op 

individuele personen: er kan voor de gehele onderneming veel afhangen van een 

goed beoordeeld gesprek. Aan de andere kant is het onontkomelijk dat medewerkers 

van een aanbiedende partij de meerwaarde van hun oplossing voor hun 
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opdrachtgever goed duidelijk moeten kunnen maken. Dit geldt nog meer wanneer 

die opdrachtgever een overheid is, en de meerwaarde dus een publiek belang dient. 

Conclusie 

De bij deze evaluatie verkregen inzichten en verbeterpunten kunnen direct worden 

toegepast op nog aan te besteden projecten. Er is zoals altijd ruimte voor verbetering voor 

een volgende aanbesteding, en met bovenstaande verbeterpunten bieden wij partijen die 

deze verbeteringen willen toepassen een handreiking aan.  

 

Er is ook met deze werkwijze een basis gelegd om in de toekomst meer gebruik te maken van 

deze vorm van evaluatie met de markt. De ervaring werd door de betrokkenen als nuttig 

ervaren. De opdrachtgever gaf aan dat men de evaluatie via de Noordelijke Regieraad Bouw 

als een meerwaarde beschouwt additioneel op de eerder gehouden evaluatiegesprekken 

met de marktpartijen. Gezien bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de doelstelling 

van deze evaluatie is behaald.  
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3) Opzet evaluatie 

Probleemstelling 

Op veel projecten in Nederland speelt in de voorbereidingsproces aan de zijde van de 

opdrachtgever een dilemma. Enerzijds willen opdrachtgevers zo veel mogelijk marktkennis 

mobiliseren en creativiteit, innovatie en uitvoeringsexpertise in de ontwerpfase betrekken. 

Anderzijds hebben opdrachtgevers (en dan zowel bestuurders als het ambtelijk apparaat) 

behoefte aan duidelijkheid en concrete plannen in de voorbereidingsfase. Dit om een 

robuust budget te kunnen opstellen, en soms ook op gronden van rechtszekerheid in 

inspraakprocedures. Dit alles vraagt om een balans tussen ruimte in de uitvraag en de 

duidelijkheid en detaillering van de scope. 

 

In de recente twee decennia is meer aandacht gekomen voor de rol van marktpartij als 

‘expert’. Het uitgangspunt daarbij is dat de marktpartij de benodigde kennis en kunde heeft 

om het probleem of de vraagstelling van de opdrachtgever te kunnen beantwoorden. De 

opdrachtgever heeft in dat geval genoeg kennis om zijn programma van eisen vast te stellen, 

en de marktpartij wordt geacht de kennis te hebben om optimaal aan dat programma van 

eisen te kunnen voldoen.  

 

Een aanbesteding aan de hand van deze uitgangspunten wordt een prestatiegerichte inkoop 

genoemd. De opgave van een dergelijke prestatiegerichte aanbesteding is in een dergelijke 

procedure de meest geschikte expert en realisatieproces te identificeren. De methode om dit 

te doen wordt Best Value Procurement genoemd, omdat het identificeren van de meest 

geschikte expert en proces verondersteld wordt te leiden naar de oplossing die voor de 

opdrachtgever de meest toegevoegde waarde oplevert.  

 

Best Value Procurement (hierna: BVP) is in Nederland door Rijkswaterstaat in 2011 

geïntroduceerd in de infrastructuur. Het proces is afgeleid uit het Amerikaanse Best Value 

Engineering proces. Het eerste project in Nederland dat alle kenmerken van BVP had was het 

Groningen Long Term Gasproject van de NAM in 1995. Inmiddels is deze wijze van 

aanbesteden door een behoorlijk aantal aanbestedende diensten en adviseurs omarmd en 

wordt de methodiek steeds meer in Nederland toegepast.  

 

De hier onderhavige evaluatie is gericht geweest op de twee projecten, en de wijze waarop 

de aanbestedingsprocedure volgens de uitgangspunten van BVP is ingericht. De keuze of BVP 

als methodiek geschikt is, volgt uit keuzes die op strategisch niveau liggen bij aanbestedende 

diensten, en valt daarom buiten het bereik van de evaluatie. Waar in deze evaluatie 

opmerkingen worden gemaakt over de BVP methodiek, dient dit altijd te worden gezien 

vanuit het perspectief van de concrete aanbesteding van de twee projecten.  
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Doelstelling evaluatie 

De doelstelling van deze evaluatie is de volgende:  

 “Het delen van de ervaringen van de betrokken partijen opdat gezamenlijk 

gekeken kan worden welke lessen getrokken kunnen worden uit de evaluatie  

van de Best Value Procurement aanbestedingen ‘RWZI Garmerwolde’ en 

‘Vispassages’, voor toekomstige aanbestedingen voor betrokken partijen, alswel 

voor andere aanbestedende diensten en marktpartijen in Nederland.” 

Hiervoor is een evaluatie in de vorm van een dialoog georganiseerd. Tijdens deze dialoog 

werd geprobeerd op de volgende vragen een antwoord te krijgen: 

1. Wat is de analyse van iedere partij van het proces van aanbesteding? 

2. Welke verbeteringen verwacht iedere partij van de andere partij in een volgende 

aanbesteding? 
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4) Analyse van de aanbestedingen  

Eisen van de aanbesteder en het effect op de aanmeldingen 

Het is bij de aanbesteding van Werken in Nederland een gebruikelijke werkwijze  om eisen te 

stellen aan de markpartijen voordat zij een inschrijving mogen doen. Deze eisen gaan 

nagenoeg altijd over de kenmerken van de onderneming of de combinatie van 

ondernemingen, oftewel de inschrijver. De meest voorkomende selectie eisen zijn de eisen 

aan de omzet en de solvabiliteit van de onderneming. Aanbesteders kiezen bij de 

aanbesteding van een Werk normaal gesproken een omvang die circa een twee- of drievoud 

van de omvang van de geraamde opdracht bedraagt.  

 

Daarnaast worden er vaak eisen gesteld die een relatie hebben met de bekwaamheid van de 

inschrijver. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat een niet voor de opdracht geschikte 

opdrachtnemer mee zal dingen naar de opdracht. De gedachte daarachter is ten eerste dat 

een minder geschikte marktpartij een kleine kans heeft om de opdracht gegund te krijgen. 

Het beperken van het aantal van dergelijke marktpartijen in de procedure bespaart dus 

transactiekosten aan zowel de zijde van marktpartijen, als aan de zijde van aanbesteders. Ten 

tweede zal een aanbesteder proberen te voorkomen dat een onervaren en daardoor wellicht 

ongeschikte marktpartij alleen door een prijscriterium de opdracht tóch gegund krijgt, met 

vervolgens alle problemen van dien.  

 

In veel aanbestedingsprocedures blijken deze eisen beperkender uit te pakken dan 

noodzakelijk. Ook in de evaluatie van de aanbesteding van de rwzi Garmerwolde is door 

zowel marktpartijen als aanbesteder aangegeven dat de gestelde eisen uiteindelijk hoog 

bleken. Er waren twee voor een dergelijke opdracht op zich ervaren en geschikte 

marktpartijen, die door de selectieprocedure geen inschrijving hebben kunnen doen. Ook bij 

de aanbesteding van de Vispassages is door de marktpartijen aangegeven dat men vond dat 

de gestelde eisen te hoog waren en dus niet goed pasten bij de vraag van de aanbesteder. De 

aanbesteder gaf aan dat de eisen bewust hoger waren om het aantal inschrijvers te 

beperken. 

 

In beginsel is het des opdrachtgevers om te kiezen hoeveel partijen hij uitnodigt en welke 

eisen hij stelt aan de opdrachtnemer die de opdracht zal gaan uitvoeren. Per opdracht zullen 

de eisen ook verschillen. Overigens is na afronding van beide aanbestedingsprocedures de 

Aanbestedingswet van kracht geworden. Met de introductie van deze Aanbestedingswet en – 

met name – de bijbehorende ‘Gids Proportionaliteit’ hebben aanbesteders een concreet 

richtsnoer welke eisen men kan stellen, en hoe hoog deze maximaal mogen zijn.  

 

Aanbesteders doen er goed aan om - naast het voldoen aan de Gids Proportionaliteit - de 

eisen vooraf te toetsen bij een aantal marktpartijen of bij brancheverenigingen. Dit voorkomt 

ongewenste cumulatie van eisen die op zichzelf proportioneel en conform de regels zijn, 

maar als totaal eisenpakket toch een te beperkend effect kunnen hebben. Bij de 

aanbesteding van RWZI Garmerwolde bleek het voor marktpartijen bijvoorbeeld alleen 
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mogelijk om aan de minimum eisen te voldoen indien men een combinatie met andere 

marktpartijen aanging. Alleen op deze wijze kon door referentieopdrachten te bundelen aan 

de minimale ervaringseisen voldaan worden. Dit terwijl alle partijen achteraf aangeven dat 

men ook had kunnen werken met één hoofdaannemer die bepaalde delen van de 

projectopgaaf in onderaanneming had kunnen geven. Een aantal combinaties is dus alleen 

gevormd om aan de selectie-eisen te kunnen voldoen, en had voor het kunnen voldoen aan 

de vraag van de aanbestedende dienst dus niet gevormd hoeven te worden. 

 

Dit fenomeen wordt echter complexer als er technologieën meespelen die slechts beperkt in 

de markt aanwezig zijn. De vraag wordt dan of een bepaalde technologie geneutraliseerd 

moet worden door een keuze vooraf door de aanbesteder (traditioneel toegepast) of dat 

marktpartijen mogen beschikken over een unieke technologie die tot concurrentieel 

voordeel kan en mag leiden. In de praktijk blijkt dat er meestal verschillende soorten 

technieken toegepast kunnen worden. Wanneer aanbesteder ruimte op dit vlak ruimte biedt 

voor de marktpartijen, betekent dat dat marktpartijen op hun beurt voldoende kennis 

moeten hebben van de op de markt beschikbare technieken. 

 

Vanuit de beginselen van prestatiegericht inkopen is er nog een leerpunt aan te dragen. 

Omdat het prestatiegericht inkopen een proces beschrijft dat vooral tot doel heeft de meest 

geschikte ondernemer (in BVP termen: de ‘expert’) te kiezen, lijkt het tegenstrijdig om bij het 

voorportaal van dit proces ervaringseisen te stellen aan diezelfde inschrijver om mee te 

mogen doen. Uit de evaluatie bleek ook een verschil van inzicht tussen de marktpartijen.  

 

De marktpartijen die bij de aanbesteding RWZI Garmerwolde betrokken waren, geven aan 

dat bij een dergelijke procedure de ‘gebruikelijke’ wijze van selecteren middels een niet-

openbare procedure eigenlijk geen inhoudelijke toegevoegde waarde heeft. Wel speelt dat 

het toepassen van een niet-openbare procedure maatschappelijke kosten beperkt. Daar 

staat tegenover dat het beperken van de transactiekosten aan de zijde van de marktpartij 

vooral de verantwoordelijkheid is van de marktpartij zelf. De ondernemer dient immers 

vooraf vooral zelf in te schatten in hoeverre hij zich ‘expert’ acht en dus of hij de 

tenderkosten bereid is te dragen (versus de kans dat hij de opdracht niet gegund krijgt).  

 

Van de markpartijen die bij de aanbesteding van Vispassages betrokken waren, klonk een 

ander geluid. Vanwege het repeterend karakter van de meeste aanbestedingen van werken 

wordt voor projecten met een bescheidener omvang vaak gezocht naar een proces die zo 

min mogelijk belastend is voor zowel aanbestedende dienst als de marktpartijen. 

Aanbesteders kunnen BVP ook prima toepassen voor kleinere tot middelgrote opdrachten. Er 

dient dan wel aandacht te zijn voor een beperking van de gevraagde inspanning van de 

marktpartijen in relatie tot de omvang van het werk. Wanneer een aanbestedende dienst 

opdrachten tot ongeveer een half miljoen euro middels BVP wil aanbesteden, kan hij daarom 

het beste voor een niet-openbare procedure kiezen, of een meervoudig onderhandse 

procedure. In beide procedures is namelijk sprake van beperkte transactiekosten door 
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beperking van het aantal partijen op basis van een selectie, zonder dat marktpartijen daar 

onevenredige inspanning voor hoeven te leveren in de vorm van een plan of visie. 

 

Bij grotere opdrachten kan het beter zijn om middels de BVP methodiek inhoudelijk zo snel 

mogelijk te trechteren op inhoud, in plaats van een selectie op ervaringseisen ‘aan de poort’. 

De kans is namelijk groot dat deze eisen al zien op aspecten die onderwerp zijn van het 

vervolg van de procedure, zoals ervaring en kennis van de opgave zoals aanbesteed door de 

opdrachtgever. In plaats van de gebruikelijke toets op geschiktheid door bijvoorbeeld 

referentieprojecten of diverse verklaringen te overleggen, zou in een ‘zuiver’ BVP proces de 

drempel om mee te doen, zo laag moeten zijn en de trechtering door het proces zelf te laten 

plaatsvinden. Dit betekent dat de aanbestedende dienst in dat geval kan kiezen voor een 

openbare procedure, of een concurrentiegerichte dialoog. 

 

Uitvraag, scope en informatievoorziening 

Over de publicatiedocumenten, de selectie- en aanbestedingsleidraad zijn weinig 

inhoudelijke opmerkingen gekomen. Deze documenten waren naar oordeel van het 

evaluatieteam duidelijk en consistent. De deelnemers aan de evaluatie hebben dit in grote 

lijnen bevestigd voor beide projecten.  

 

Ten aanzien van beide projecten zijn opmerkingen gemaakt over de informatieverstrekking, 

en dan met name het moment waarop informatie aan gegadigden verstrekt werd. Voor alle 

duidelijkheid: dit moment was in beide projecten niet buitensporig laat in vergelijking met 

andere aanbestedingsprocedures. Toch vragen opdrachtnemers in de evaluatie om aandacht 

op dit punt. Dit omdat beschikbaar gestelde informatie altijd invloed heeft op het 

conceptuele ontwerp. Gegadigden - maar ook de aanbesteder zelf - hebben namelijk baat bij 

volledigheid en juistheid in informatie vanaf het begin van de procedure. Het lijkt moeilijk 

AANBEVELINGEN: Eisen aan marktpartijen 

 Sluit bij aanbestedingen aan met de selectie-eisen zoals in de Aanbestedingswet 

opgenomen, en zoals in de Gids Proportionaliteit opgenomen. De belangrijkste 

zijn: 

o Omzet eis per jaar maximaal drie keer de opdrachtsom; 

o Ervaringseisen per type werkzaamheid en slechts een project per type;  

 De niet-openbare procedure past goed bij projecten met een beperkte omvang, 

omdat voorkomen wordt dat er door teveel marktpartijen transactiekosten 

worden gemaakt. Ook de meervoudig onderhandse procedure biedt deze 

mogelijkheden. 

 Voor grotere opdrachten is het passender om ervaringseisen in de selectie niet 

als knock-out mee te nemen, maar in de lijn met de BVP methodiek zo snel 

mogelijk te trechteren in het proces. Dit kan middels een openbare procedure, 

of een concurrentiegerichte dialoog. 
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hierin de juiste balans te vinden. Daartegenover staat dat partijen veel verder aan het 

detailleren waren dan naar inzichten van de opdrachtgever nodig was. Later verstrekte of 

gewijzigde informatie heeft daarom een grotere impact, omdat er meer werk overnieuw 

gedaan moest worden. Daarom  over dit punt enkele aanbevelingen, die van toepassing zijn 

op de aanbesteding van beide projecten.  

 

In het algemeen zijn veel opdrachtgevers niet in staat om aan het begin van de 

aanbestedingsprocedure de juiste informatie volledig en compleet te verstrekken vanaf de 

eerste publicatie van de aankondiging van de opdracht. Soms komt dit omdat een deel van 

de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure gelijk loopt met de eerste periode in de 

aanbestedingsprocedure. Vaak is dit geen groot probleem, omdat er bijvoorbeeld nog een 

selectiefase zal volgen. Toch is het raadzaam om al voor de selectiefase volledig te zijn in de 

informatie en bijvoorbeeld de concept contractdocumenten beschikbaar te stellen. 

Marktpartijen zijn op deze manier beter in staat om te bepalen wat de scope en het 

risicoprofiel van de opdracht is, en onder welke voorwaarden de opdrachtgever deze 

opdracht wil laten uitvoeren. Tegenwoordig schrijven niet alle aannemers altijd in op alle 

aanbestedingen, omdat er een afweging gemaakt wordt tussen de benodigde 

voorinvestering en het mogelijk te behalen rendement op het werk. De kans op succes in de 

aanbestedingsprocedure speelt daarbij overigens een minder grote rol in de afweging. 

Wanneer een aanbestedende dienst voor de selectiefase naast de scope ook de 

vraagspecificatie al bekend maakt, voorkomt hij dat geselecteerde marktpartijen in een later 

stadium na het zien van de contractdocumenten alsnog besluiten om de procedure te 

verlaten, omdat men bijvoorbeeld de contractrisico’s te hoog vindt. Zo voorkomt de 

aanbestedende dienst ook discussies over het later mogelijk toelaten van eerder afgevallen 

partijen, maar ook mogelijke discussies over of er nog voldoende concurrentie overblijft 

(zeker als er meer dan één partij besluit ‘uit te stappen’). 

 

Het is voor opdrachtnemers in een aanbestedingsprocedure zeer belangrijk om vanaf het 

eerste moment dat de tenderteams starten met het voorbereiden van de inschrijving de 

beschikking te hebben over alle informatie die relevant is voor het opstellen van de plannen, 

het basisconcept en het calculeren van de opdracht. Zeker bij opgaven waarbij er een 

ontwerpaspect gevraagd wordt (bij Werken de UAV-GC ‘design / engineering en construct’ 

contracten), is dit het geval. Het wijzigen of aanvullen van uitgangspunten van de uitvraag 

tijdens de aanbestedingsprocedure betekent vaak dat calculaties opnieuw gedaan moeten 

worden, ontwerpen opnieuw beoordeeld en plannen bijgewerkt. Hoe meer wijzigingen of 

aanvullingen, des te meer werk er gaat zitten in het proces van juist en goed bijstellen van de 

inschrijving, en dús minder energie gestopt kan worden in het nadenken over de opgave van 

de opdrachtgever. Aanbesteders dienen daarom terughoudend te zijn in het aanvullen of 

wijzigen van specificaties of scope. Dit geldt zowel voor het uitbreiden van de eisen als het 

laten vallen van eisen, omdat in beide gevallen de stukken van opdrachtnemer gewijzigd 

moeten worden. 
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Daarbij is het bij aanbestedingen van projecten van enige omvang niet te voorkomen dat er 

tegenstrijdigheden zitten in de (contract)documenten. Wijzigingen middels een nota van 

inlichtingen zijn dus een gegeven, en het is aan aanbesteder om te zorgen dat de wijzigingen 

zo minimaal mogelijk zijn in aantal en omvang. De sleutel hiervoor ligt in de voorbereiding: 

meer kwaliteit in de voorbereiding geeft meer ‘stabiliteit’ van de scope in de 

aanbestedingsprocedure. En wanneer er toch wijzigingen doorgevoerd moeten worden, is 

het belangrijk hier niet mee te wachten tot het laatste moment (en bijvoorbeeld wijzigingen 

‘op te bossen’). Hoe dichter het moment van doorgeven van wijzigingen ligt bij het indienen 

van de inschrijving, des te groter is de impact van wijzigingen – hoe klein ze (in de ogen van 

de aanbesteder) ook moge zijn. 

 

Het is daarom raadzaam om in de planning van de aanbestedingsprocedure een periode in te 

bouwen waarin de gegadigden zonder wijzigingen kunnen werken aan hun aanbieding. De 

lengte van deze periode is per project verschillend, maar een vuistregel is dat deze minimaal 

zes en het liefst zo’n acht weken bedraagt. Dit betekent dat een marktpartij de kans heeft 

zijn inschrijving integraal te toetsen op basis van laatste wijzigingen, ontwerpuitgangspunten 

eventueel nog bij te stellen en de definitieve stukken op te maken en persoonlijk te laten 

ondertekenen door directie. Uit de evaluatie volgde dat men aan de zijde van de aanbesteder 

vaak niet op de hoogte is van het feit dat fundamentele ontwerpkeuzen in het begin van het 

tenderproces worden gemaakt, en dat circa vier weken voor de inschrijving de stukken op 

dat vlak niet meer kunnen wijzigen. De marktpartijen gaven aan dat in de laatste twee weken 

vooral nog gekeken wordt naar opbouw en optimalisatie van de inschrijfprijs, en dat men de 

resterende tijd nodig heeft om de definitieve stukken vast te laten stellen door de directie, 

en om de juiste handtekeningen op de betreffende documenten te krijgen. Dit betekent in 

ieder geval dat de termijnen die volgen uit de Aanbestedingswet of het 

Aanbestedingsreglement Werken (ARW) over de periode die aanbesteder minimaal moet 

aanhouden tussen de laatste nota van inlichtingen en de inschrijving voor aanbestedingen 

waarbij ook kwalitatieve documenten moeten worden aangeleverd (bijvoorbeeld bij een 

UAV-GC contract en/of EMVI-producten) eigenlijk veel te kort is. Het is daarom de 

aanbeveling om in de planning hiervoor zes tot acht weken aan te houden tijdens de 

voorbereiding van de aanbestedingsprocedure (een en ander uiteraard passend bij de totale 

lengte van de procedure en omvang van de uitvraag). 

 



 

 
Evaluatie BVP aanbestedingen Noorderzijlvest  Pagina 17 van 30 

 

 

De invloed van aanbesteder op intensiteit en lastendruk op de gegadigden tijdens de 

procedure 

In dit deel wordt ingegaan op de invloed die partijen tijdens de procedure over en weer op 

elkaar hebben. Op sommige aspecten denken aanbesteders in het algemeen veel invloed op 

de voorbereiding door de marktpartijen te hebben. Dit blijkt niet altijd zo te zijn. Andersom 

zijn er aspecten waar aanbesteder een grotere invloed heeft dan hij denkt. Soms is dit 

ongewild. Zowel de inschrijvers als de opdrachtgever en haar adviseurs kijken bij beide 

aanbestedingsprocedures terug op een zeer intensieve procedure. De procedure bestond 

deels uit het indienen van stukken, en deels uit het afnemen van interviews van de 

sleutelpersonen.  

 

De transactiekosten voor de aanbesteding D&C(M) contracten via een normale niet-

openbare aanbestedingsprocedure worden door het EIB geschat op ongeveer drie tot vier 

procent van de uiteindelijke aanneemsom. Door het waterschap is gekozen om geen 

inschrijfvergoeding uit te keren voor de beide projecten. Het argument daarbij was dat door 

het gebruik van de BVP methodiek er minder lasten zouden zijn aan de zijde van de 

inschrijvers. Een inschrijfvergoeding was dus daarom volgens de aanbesteder niet nodig.  

 

AANBEVELINGEN: de uitvraag, de nota en de contractdocumenten 

 Contractdocumenten, leidraden en ambitiedocumenten dienen duidelijk en 

consistent te zijn, en moeten een inschatting van de aanbiedingskosten  en de 

risico’s mogelijk maken. 

 Aanbesteders doen er bij een niet-openbare procedure goed aan om 

contractdocumenten zoveel mogelijk voorafgaand aan de selectie bekend te 

maken. Zo worden marktpartijen beter in staat gesteld om te bepalen wat de 

scope van de opdracht is, en onder welke voorwaarden de opdracht uitgevoerd 

dient te worden. 

 Vooraf dient een aanbestedende dienst zo duidelijk mogelijk te zijn over het 

aantal aan te leveren producten tijdens de aanbestedingsprocedure, en het 

gewenste uitwerkingsniveau van deze producten. Dit om gegadigden inzicht te 

geven in de inspanning die geleverd moet worden zowel tijdens de dialoog als 

ten behoeve van de inschrijving. 

 Hoe dichter bij het moment van het indienen van de inschrijving, des te groter 

de impact van zelfs kleine wijzigingen. Aanbesteders dienen daarom 

terughoudend te zijn in het doorvoeren van ‘laatste’ wijzigingen.  

 Als wijzigen van contractdocumenten onvermijdelijk is tijdens de 

aanbestedingsprocedure, dan doet de aanbesteder er goed aan om zichzelf een 

datum van laatste nota op te leggen. Bij projecten van een vergelijkbare 

omvang ligt die termijn op zes tot acht weken voor het indienen van de 

inschrijving.  
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De aanbesteder is er daarbij van uitgegaan dat er minder producten bij deze 

inschrijvingsvorm gevraagd zouden worden dan bij reguliere aanbestedingen. Dit zou 

betekenen dat er dus ook minder inzet aan de zijde van de inschrijvers nodig zou zijn. 

Marktpartijen hebben echter aangegeven dat dit een te simplistische benadering is van wat 

er aan de zijde van de inschrijver nodig is om een inschrijving op te stellen – ongeacht of dit 

een BVP of reguliere procedure betreft. Daarbij komt het er in de kern op neer dat wanneer 

een aanbesteder bepaalde producten niet vraagt, dit niet betekent dat deze producten niet 

nodig zijn om de inschrijving op te kunnen stellen.  

 

De aanbesteder kan bijvoorbeeld denken dat wanneer er geen ontwerpen bij inschrijving 

gevraagd worden, er daarom in de procedure door de marktpartijen niet of nauwelijks 

kosten gemaakt hoeven te worden. Wanneer de aanbesteder een aanbieding met daarbij 

een vaste prijs van de inschrijvers vraagt, heeft de marktpartij wel degelijk een ontwerp 

nodig. Zonder ontwerp is het niet mogelijk een goede calculatie op te stellen, en zonder een 

goed onderbouwde calculatie krijgt het tenderteam geen goedkeuring van de directie om in 

te schrijven. Zeker wanneer er bij projecten als RWZI Garmerwolde en Vispassages op basis 

van de UAV-GC wordt gecontracteerd, is dit het geval. De risico’s die op basis van design & 

construct worden neergelegd bij de markt, dienen vooraf door de marktpartij opgenomen te 

worden in de inschrijfprijs. Daarom moet een inschrijver bijna altijd een redelijk gedetailleerd 

ontwerp maken om als basis te dienen van zijn inschrijving, samen met een analyse van de 

scope (scope break down) en een volwaardig risicodossier. Dit zijn dus inspanningen en 

producten die niet zichtbaar zijn voor een aanbesteder bij de inschrijving, maar die wel 

degelijk noodzakelijk zijn om de wél gevraagde producten (bijvoorbeeld een inschrijfprijs of 

een schets) te kunnen onderbouwen. Een beperking in het aantal inschrijvingsproducten 

heeft daarom niet altijd een evenredige besparing aan tijd en geld aan de zijde van de 

inschrijvers tot gevolg. 

 

Op basis van de aangeleverde informatie schatten wij in dat de tenderkosten voor de 

aanbesteding “RWZI Garmerwolde” minimaal rond de 200.000 euro per combinatie 

bedroegen. Voor deze procedure betekent dat aan de marktzijde in totaal voor ca. 1 miljoen 

euro aan transactiekosten gemaakt is. Gerelateerd aan de uiteindelijke projectomvang 

betekent dit dat de transactiekosten voor dit project ongeveer 6,5% bedragen. De interne 

projectkosten van het Waterschap Noorderzijlvest zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. 

Dit percentage overschrijdt dus verre de gemiddelde norm. Het Waterschap Noorderzijlvest 

heeft als uitgangspunt in het inkoopbeleid opgenomen dat er geen vergoeding aan de 

inschrijvers wordt uitgekeerd. Wellicht dat de inzichten uit deze evaluatie er toe kunnen 

leiden dat voor grotere – en dus duurdere – aanbestedingsprocedures het beleid van 

aanbesteders op dit vlak kan wijzigen.  

 

Een ander punt is de invloed van een maximale inschrijfprijs. In beide projecten was in de 

uitvraag een maximale inschrijfprijs door aanbesteder opgenomen. Vooral aanbesteder gaf 

aan dat men verwachtte dat dit een effect zou hebben op het proces van de marktpartijen 

tijdens het opstellen van de inschrijving. Dit bleek niet zo te zijn. Marktpartij gaven aan 
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vooral te optimaliseren op de kostprijs en risico’s vanuit het streven om de concurrentie een 

streepje voor te blijven. Wanneer vervolgens de prijs boven het plafond komt, wordt er 

eenvoudig weg niet ingeschreven of met een te hoge prijs ingeschreven. Waar bij 

aanbesteders nog wel eens de overtuiging leeft dat een plafondbedrag betekent dat 

marktpartijen zich juist gaan richten op deze prijs, geven de marktpartijen in deze evaluatie 

aan dat het plafondbedrag weinig tot geen invloed heeft op de inschrijvingsprijs. 

Aanbesteders hoeven zich dus niet teveel zorgen te maken dat het stellen van een ruimer 

plafond altijd zal leiden tot hogere inschrijfprijzen.  

 

Inschrijvers geven aan veel meer aandacht te richten op de EMVI criteria. Inschrijvers doen er 

op hun beurt goed aan om zich bij BVP aanbestedingen vooral bezig te houden met de te 

behalen meerwaarde voor de opdrachtgever. Bij beide procedures gaf het Waterschap 

Noorderzijlvest aan dat een aantal partijen hier goed in geslaagd was, maar dat bij enkele 

ondernemingen zeker verbetering mogelijk was in het actief zoeken naar meerwaarde in de 

oplossing en het zo optimaal ‘ontzorgen’ van de opdrachtgever. De BVP methodiek biedt 

hierin kansen, die door marktpartijen in de breedte niet optimaal benut wordt. Het betekent 

ook dat marktpartijen in de toekomst minder focus zouden moeten hebben voor enkel de 

hoogte van de inschrijfprijs. 

 

Een inschrijving op een UAV-GC contract betekent dus voor inschrijvers altijd een ontwerp en 

calculatie en daardoor een vrij gedetailleerde scope break down. Dit is ook de reden dat het 

voor de marktpartijen niet uitmaakt of r in het proces een maximum budget wordt 

opgenomen: de relatie tussen een maximum budget en calculatie tijdens de aanbesteding is 

beperkt aanwezig. 

 

De invloed die een aanbesteder heeft op het proces aan de zijde van de inschrijver kan soms 

onbedoeld zijn. Uit de evaluatie van RWZI Garmerwolde kwam dit naar voren aan de hand 

van het volgende. In het proces voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure zijn er een 

aantal ontwerpen gemaakt, waaronder één laatste versie door een bepaald 

ingenieursbureau. Het was de aanbesteder niet bekend of dit ingenieursbureau zich bij één 

van de geselecteerde combinaties had aangesloten. Het waterschap heeft er daarom voor 

gekozen om alle partijen te voorzien van dit ontwerp, en zo op deze manier te waarborgen 

dat er een level playing field zou zijn. Iedere partij kon zo beschikken over dit ontwerp. Het 

waterschap gaf tijdens de evaluatie aan dat het verstrekken van dit ontwerp ook geen ander 

doel had dan een achterstand in informatie bij de overige inschrijvers te voorkomen.  

 

Dit is echter door enkele marktpartijen anders begrepen. Er bleken namelijk marktpartijen te 

zijn die dit ontwerp interpreteerden als een referentieontwerp van de opdrachtgever. Zij 

hebben de principes van dit ontwerp vervolgens gebruikt als basis van hun inschrijving, 

vanuit de gedachte dat dit ontwerp hetgeen was wat het waterschap het meest zou 

waarderen (het was immers door aanbesteder verstrekt). Deze aanname was helaas een 

verkeerde. Het gevolg was teleurstelling aan de zijde van de aanbesteder, omdat men had 

verwacht dat de marktpartijen juist een andere oplossingsrichting zouden opzoeken, en 
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enige verbolgenheid bij de marktpartijen omdat men zich niet gewaardeerd zag voor een (in 

hun ogen) door het waterschap aangedragen oplossing. De les hieruit is tweeslachtig.  

 

Informatie van de aanbesteder kan dus soms door marktpartijen niet goed begrepen worden 

of verkeerd geïnterpreteerd worden. Dit kan voor zowel aanbesteder als de marktpartij 

ongewenste negatieve gevolgen hebben. Marktpartijen dienen altijd kritisch te zijn over de 

informatie die men krijgt in een aanbestedingsprocedure. Sommige informatie is 

noodzakelijk om een inschrijving te kunnen doen, andere informatie is meer verduidelijkend 

of geeft inzicht in het voorgaand proces. Deze laatste informatie is vaak minder bindend van 

aard en dient meer ter illustratie en duiding van andere informatie. Aanbesteders dienen zelf 

goed na te gaan welke informatie aan marktpartijen gegeven wordt. Vanuit de gedachte 

‘beter teveel dan te weinig’ wordt dan voor zekerheid gekozen. Het beheersen en tot zich 

nemen van de informatie kost een marktpartij tijd. Minder overbodige informatie betekent 

dus meer tijd voor optimalisatie in kwaliteit van de inschrijving. Wanneer er toch gekozen 

wordt om informatie te delen op basis van level playing field, zoals hier sprake van was, doet 

een aanbesteder er verstandig aan dit duidelijk aan te geven. 

 

Als laatste punt kwam uit de evaluatie naar voren dat het verschuiven van de inschrijftermijn 

door de aanbesteder eigenlijk taboe zou moeten zijn, dit in samenhang te zien met het tijdig 

verschaffen van goede, complete en stabiele informatie. Wanneer marktpartijen (al dan niet 

na een selectie) zich voorbereiden op het opstellen van de inschrijving, maakt men daarvoor 

een planning. Deze planning is dus duidelijk gericht op de opgegeven inschrijftermijn. 

Wanneer deze termijn (soms zelfs kort voor het verlopen) wordt opgerekt, biedt dat 

marktpartijen nog nauwelijks ruimte voor optimalisatie of meer kwaliteit in de aanbieding. 

Wat wel gebeurt, is dat de tenderteams betrokken bij het project langer met de procedure 

bezig zijn, en dat daarbij de kosten om het team in stand te houden, doorlopen. Meer tijd 

leidt maar in beperkte mate tot meer kwaliteit, en zeker tot meer kosten.  
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De keuze voor de expert en zijn technologie 

In vergelijking met andere aanbestedingsprocedures verschilt de BVP methodiek in de wijze 

waarop de opdrachtgever de kwaliteit van de inschrijving beoordeelt. Bij reguliere 

aanbestedingsprocedures draait alles om de beoordeling van de inschrijving. De inschrijving 

wordt gewogen of op basis van de laagste prijs, of op basis van kwalitatieve elementen (de 

zogenaamde EMVI criteria) van de inschrijfproducten, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke 

kwaliteit, hinder, risicobeheersing et cetera. Het doel van een dergelijke 

aanbestedingsprocedure is het identificeren van respectievelijk de goedkoopste dan wel de 

inschrijving met de beste prijs – kwaliteitverhouding. 

 

Bij de BVP staat het identificeren van de aanbieder ‘die boven het maaiveld uitsteekt’ 

centraal, het draait om het zoeken naar ‘de expert’. Met deze expert haalt de opdrachtgever 

AANBEVELINGEN: Het verlichten van de lasten van een aanbestedingsprocedure 

 De inschrijfvergoeding dient een relatie te hebben met de inspanning die 

marktpartijen zullen leveren tijdens de dialoog. Deze inspanning op zijn beurt 

dient een redelijke relatie te hebben met de verwachte omzet van het te 

vergeven werk.  

 Een BVP methode betekent niet dat er door de marktpartijen veel minder 

kosten gemaakt worden. Voor een degelijke onderbouwing van een inschrijving 

dient er altijd een ontwerp, een risicodossier en een calculatie opgesteld te 

worden – ook al wordt dit niet door de aanbesteder gevraagd en/of 

beoordeeld. 

 Een budgetplafond meegeven aan marktpartijen heeft nauwelijks invloed op de 

totstandkoming van de hoogte van de inschrijfprijs. Optimalisaties vinden onder 

druk van concurrentie namelijk altijd plaats. 

 Marktpartijen kunnen binnen de BVP systematiek het verschil maken in 

kwaliteit en meerwaarde voor de opdrachtgever. Sommige partijen letten 

teveel op de prijs, en lijken daarbij de meerwaarde voor de opdrachtgever te 

‘vergeten’. 

 Marktpartijen dienen kritisch de door aanbesteder verstrekte informatie te 

beoordelen: niet alles is noodzakelijk en/of relevant voor een inschrijving. Stel 

vragen bij onduidelijkheden hierover aan de aanbesteder. 

 Aanbesteder dient kritisch te zijn op hoeveel en welke informatie hij verstrekt 

aan marktpartijen. Aanbesteder dient ook duidelijk aan te geven waarom 

bepaalde informatie gedeeld wordt. 

 Het verplaatsen van de inschrijftermijn zou een taboe moeten zijn voor 

aanbesteders. Het verstoort het proces van marktpartijen en levert altijd meer 

kosten op, en slechts beperkt een hogere kwaliteit van de inschrijvingen.  

AANBEVELINGEN: Het verlichten van de lasten van een aanbestedingsprocedure 
(vervolg) 

 Marktpartijen dienen kritisch de door aanbesteder verstrekte informatie te 

beoordelen: niet alles is noodzakelijk en/of relevant voor een inschrijving. Stel 

vragen bij onduidelijkheden hierover aan de aanbesteder. 

 Aanbesteder dient kritisch te zijn op hoeveel en welke informatie hij verstrekt 

aan marktpartijen. Aanbesteder dient ook duidelijk aan te geven waarom 

bepaalde informatie gedeeld wordt. 

 Het verplaatsen van de inschrijftermijn zou een taboe moeten zijn voor 

aanbesteders. Het verstoort het proces van marktpartijen en levert altijd meer 

kosten op, en slechts beperkt een hogere kwaliteit van de inschrijvingen.  
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maximaal kennis uit de markt, om daarmee zoveel mogelijk waarde te realiseren. De rol van 

de opdrachtgever is daarbij om na gunning die beste aanbieder zoveel mogelijk te faciliteren 

in zijn werk als expert. Vanuit de zuivere BVP leer is het vooraf stellen van traditionele EMVI 

criteria door de aanbesteder eigenlijk ongewenst. In de ogen van BVP is namelijk de kans 

groot dat de aanbesteder in dat geval als ‘non-expert’ criteria en aandachtspunten gaat 

voorschrijven die niet bepalend zijn voor het succes van het project. Ook beperkt de 

traditionele opzet in EMVI criteria de markt in het zoeken van ruimte van de aanbieding ten 

behoeve van meerwaarde. Tot slot stelt het BVP gedachtengoed dat een duidelijk EMVI 

kader de aanbesteder (wellicht onbewust) de aanbieders die in minder mate expert zijn helpt 

om toch een relatieve goede inschrijving te doen. Bij BVP is dat een ongewenst effect, omdat 

daardoor het contrast met de ‘echte’ expert verkleind wordt.  

 

Toch is het bij publieke aanbestedingen onder de huidige wet- en regelgeving niet mogelijk 

om een aanbestedingsprocedure te starten zonder dat de opdrachtgever vooraf aangegeven 

heeft welke criteria hij gaat hanteren. Inschrijven en beoordeeld worden zonder kader, als 

ware het een voor de inschrijvers een ‘black-box’, worden geacht in strijd te zijn met 

beginselen van non-discriminatie en transparantie. Wijzigingen in de weging van EMVI 

criteria is zelfs niet mogelijk, en het toevoegen van nieuwe of weglaten van reeds 

gecommuniceerde criteria is op basis van deze beginselen uit den boze.  

 

De gedachte hierachter is dat het zonder het vooraf bekend maken van deze objectieve 

criteria voor een aanbesteder erg lastig is om overtuigend aan te tonen dat alle marktpartijen 

gelijk behandeld (non-discriminatoir) én ook volgens dezelfde methode en schaal van 

waardering (objectief) beoordeeld zijn. 

 

Dat het aanbestedingsrechtelijk kader ten aanzien van EMVI en transparantie, zoals we dat 

nu hebben, binnen afzienbare tijd volledig verandert, is niet aannemelijk. Dit kader is op basis 

van Europees aanbestedingsrecht geharmoniseerd en minstens dertig jaar hetzelfde op dit 

vlak. Aanbestedende diensten dienen rekening te houden dat het volledig implementeren 

van álle principes uit de BVP naar onze mening niet mogelijk is binnen het huidige 

aanbestedingsrechtelijk kader. Het belangrijkste punt daarbij is de principiële keuze om de 

beoordeling van de partij achter inschrijving boven de oplossing in de inschrijving te stellen.  

 

Dit evaluatiepunt is naar voren gekomen vanuit de verbazing van enkele partijen dat de 

winnende inschrijving van de aanbestedingsprocedure ‘Garmerwolde’ gebaseerd is op een 

zeer innovatieve technologie, genaamd Nereda®, terwijl men op basis van de stukken van het 

waterschap de indruk kreeg dat de opdrachtgever liever zou gaan voor ‘proven technology’. 

Het was de marktpartijen niet duidelijk hoe dit bij elkaar paste. De conclusie in de evaluatie 

op dit onderdeel is dat niet de technologie centraal heeft gestaan in de beoordeling, maar de 

wijze waarop de expert de risico’s zou dragen en dus garant zou staan voor het welslagen van 

het project. Dit was overigens ook opgenomen in de gunningsleidraad. De Nereda 

technologie was ook al op enkele projecten daadwerkelijk gebruikt, voldeed aan de in de 

gunningsleidraad gestelde minimale eisen om toegepast te mogen worden.  
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Het waterschap gaf aan dat de toepassing van deze technologie niet zonder interne discussie 

is verlopen, omdat ook het waterschap moest wennen aan het idee dat er gebruik zou 

worden gemaakt van een innovatieve techniek. Op dit punt bleek er dus een verschil te zijn in 

perceptie: afgevallen marktpartijen hadden de indruk dat het waterschap gecharmeerd was 

van de innovatieve oplossing en dat men daarop de gunning had gebaseerd. Het tegendeel 

was echter eerder waar, men heeft gegund aan de partij die als expert naar voren kwam in 

de procedure, en heeft eigenlijk dit gedaan ondanks de bedenkingen die er waren ten 

aanzien van de grootschalige toepassing van deze nog nieuwe techniek.  

 

Het volgende is naar onze mening ook een wezenlijk punt. In de procedure van Garmerwolde 

was het risico van het wel of niet goed functioneren van de oplossing volledig bij de 

marktpartij gelegd. Contractueel was dit in de aanbesteding middels een onbeperkte 

aansprakelijkheid opgenomen in de stukken. Vanuit de UAV-GC 2005 standaard is 

aansprakelijkheid altijd gemaximaliseerd op een percentage van de aanneemsom. Het strekt 

tot aanbeveling de standaard hierin te volgen en slechts in uitzonderlijk gevallen de 

aansprakelijkheid te verhogen tot een hoger bedrag. In ieder geval dient de aansprakelijkheid 

vastgelegd te worden in de contracten. Marktpartijen kiezen hun concept-oplossing op basis 

van risicobeheersing en de kosten van de beheersmaatregelen altijd gerelateerd aan het 

risico dat men daarbij loopt. Dit kader dient van te voren vastgesteld te zijn. Opdrachtgevers 

mogen overigens op basis van de Aanbestedingswet maar beperkt afwijken van algemeen 

geldende uniforme administratieve voorwaarden, zoals de UAV-GC 2005. 

 

Techniek van de aangedragen oplossing is niet per se  meer leidend in een BVP aanbesteding, 

en dat is wennen voor alle betrokkenen. De ‘expert’ dient namelijk voldoende overtuigend te 

kunnen aantonen dat met de door hem aangeboden scope de projectdoelstellingen worden 

behaald. Binnen het huidige kader van het aanbestedingsrecht mogen aanbesteders alleen 

selecteren op aspecten van de inschrijver om vervolgens te gunnen op de inschrijving. BVP 

wijkt hier principieel van af en legt ook voor de gunning veel focus op wie de inschrijver is, en 

in hoeverre de inschrijver de aanbesteder objectief overtuigt van zijn meerwaarde. 

Toekomstige rechtspraak en/of regelgeving op dit punt zal duidelijk moeten maken of dit 

binnen de kaders van het aanbesteden houdbaar zal blijven. Draagvlak bij zowel 

aanbestedende diensten en marktpartijen voor de methodiek is daarbij natuurlijk van belang. 
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Het interview en de beoordeling van de Inschrijvers 

Beoordeling door de aanbestedende dienst om de economisch meest voordelige inschrijving 

dient objectief en transparant plaats te vinden. Opdrachtgevers streven binnen de 

aanbestedingsrechtelijke kaders naar een zo objectief en dus eerlijk mogelijke beoordeling. 

Marktpartijen geven in de evaluatie aan dat men accepteert dat er altijd een bepaalde mate 

van subjectiviteit speelt in kwalitatieve beoordeling van plannen, ontwerpen en dergelijke. 

Marktpartijen zien dit als een niet te vermijden kwaad, wat tot een minimum beperkt moet 

blijven. Daarbij is het belangrijk dat de beoordelingscriteria niet alleen vooraf bekend zijn, 

maar ook dat duidelijk is wat het bereik van die criteria is. Daarmee bedoelen wij dat 

duidelijk moet zijn wanneer een marktpartij de fictieve korting op een criterium maximaal zal 

scoren, wanneer bijvoorbeeld een kwart of de helft van de korting gescoord wordt. Daarbij 

hoort natuurlijk dat een maximale score wel haalbaar moet zijn. Wanneer dat niet het geval 

is, is de kans groot dat er veel zessen en zevens worden gescoord, en wellicht een enkele 

acht. Het resultaat is dat de kwaliteitscriteria relatief veel lichter gaan meewegen dan 

oorspronkelijk door aanbestedende dienst bedoeld was. Een aanbesteding op economisch 

meest voordelige inschrijving draait dan heel snel weer om alleen de prijs. 

 

Voor marktpartijen is het zeer belangrijk dat de opdrachtgever transparant is over de 

beoordeling. Deze transparantie uit zich in hoe het proces om te komen tot een beoordeling 

eruit ziet, over de mate van voorspelbaarheid van de uitkomst op basis van de 

kwaliteitscriteria. Deels kan de transparantie geborgd worden door vooraf duidelijk aan te 

geven wat en hoe er beoordeeld wordt, door bijvoorbeeld het beoordelingsprotocol aan de 

inschrijvers te verstrekken. Anderzijds bestaat transparantie uit het delen van de uitkomst 

van de kwalitatieve beoordeling door de opdrachtgever met de inschrijver.  

 

AANBEVELINGEN: BVP, de expert en zijn innovatieve technologie 

 Aanbesteden via BVP vergt een goede inpassing in het aanbestedingsrechtelijk 

kader. Met name het vooraf opstellen en meegeven van een beoordelingskader 

vergt van de aanbesteder de nodige expertise – wellicht nog meer dan het 

opstellen van EMVI criteria bij meer traditionele aanbestedingsvormen.  

 Vertrouwen op het proces om te komen tot de keuze van de expert betekent 

dus ook minimale aandacht voor de techniek van zijn oplossing. Aanbesteders 

moeten leren ‘loslaten’ en niet in de verleiding dienen te komen om toch een 

oordeel te vellen op basis van de techniek. De EMVI criteria moeten daarom 

passen bij de BVP methodiek. 

 In de contractdocumenten dient de aanbesteder aansluiting te zoeken bij de 

standaarden, zeker ten aanzien van aansprakelijkheid. Bij voorkeur kiest men 

voor een maximaal bedrag van aansprakelijkheid in het contract, eventueel 

gerelateerd aan de uiteindelijke contractsom (bijvoorbeeld tien of twintig 

procent). 
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Bij BVP draait het - zoals hierboven eerder vermeld – om een procedure die tot doel heeft de 

beste expert te identificeren in het veld van gegadigden. Deze keuze is eigenlijk niet te 

maken zonder vertegenwoordigers van de marktpartij persoonlijk te spreken. Het middel dat 

daarvoor voor de hand ligt in aanbestedingsprocedures is het interview met sleutelpersonen 

van de marktpartij. Het houden van interviews in het kader van aanbestedingen vergt 

voorbereiding van zowel aanbesteder als marktpartij. Zeker omdat deze interviews binnen 

BVP voor een groot deel de beoordeling, wie de expert is, bepaalt.  

 

Uit de evaluatie van beide procedures komen dezelfde aandachtspunten naar voren. Het 

begint bij duidelijkheid in wie de interviews zullen afnemen, wanneer en waar; en welk 

aspect van de inschrijving dan wel de inschrijver besproken zal worden. Zorg dat 

marktpartijen niet twee tot drie weken vrij hoeven houden voor het inplannen van één 

interview.  

 

Een interview is, meer dan een beoordeling van een schriftelijk stuk, een momentopname. 

Het vergt de nodige aandacht en voorbereiding, en men kan externe invloeden op het 

moment zelf niet beïnvloeden. Zeker wanneer partijen nog niet zoveel ervaring hebben in 

het voeren van interviews is de spanning hoog. Het is aan de voorzittersrol aan de zijde van 

de aanbesteder om te zorgen dat alle partijen zoveel mogelijk op hun gemak gesteld kunnen 

worden, en dat duidelijk is welke aspecten besproken kunnen worden en hoeveel tijd 

beschikbaar is. Niets is zo vervelend voor marktpartijen om na het gesprek het gevoel te 

hebben dat informatie niet goed is begrepen door bijvoorbeeld gebrek aan kennis of 

interesse, of door een verkeerde match tussen de sleutelpersonen. Ook de aanbesteder doet 

zichzelf dan tekort. Het is daarom aan te raden om bewust de vragen aan te passen aan de 

geïnterviewde. Door de marktpartijen die betrokken waren bij Vispassages werd hierover 

aangegeven dat de vragen die gesteld werden aan de beoogd uitvoerder, niet goed aansloten 

bij zijn rol. De les voor aanbestedende diensten is dan ook dat wanneer de geïnterviewde 

bijvoorbeeld een algemene management rol gaat vervullen, meer technisch inhoudelijke 

vragen minder op zijn plaats zijn. Andersom heeft het weinig zin om een ontwerpmanager of 

hoofd bedrijfsvoering uitgebreid te bevragen over het risicomanagementproces tijdens de 

uitvoering of maatregelen in de onderhoudsfase.  

 

De goede voorbereiding gaat ook over de vaardigheid van het afnemen van een interview. 

Het is niet mogelijk om personen in korte tijd te trainen in de inhoudelijk kant van het 

interview, maar het is wel degelijk zinvol om de interviews voor te bereiden. Zaken als 

gesprekstechnieken, de vraagstelling en de onderlinge rollen van de interviewers dienen 

goed doorgesproken te zijn in de voorbereiding. Dossierkennis hoeft daarbij natuurlijk niet 

uitputtend te zijn, maar verdient zeker voldoende aandacht. Dit geldt voor aanbesteders 

voor bijvoorbeeld de vraagspecificatie, maar ook het nogmaals lezen van de 

aanbestedingsleidraden kan daarbij helpen.  

 

Het beoordelingskader van het interview dient daarnaast duidelijk te zijn: vermijd het 

opstellen van scores ‘tot achter de komma’. Voor marktpartijen biedt BVP een kans om 
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onderscheidend te zijn op kwaliteit én deskundigheid. Marktpartijen zullen bij BVP – nog 

meer dan bij een ‘reguliere’ EMVI aanbesteding – dus ook moeten accepteren dat hun 

deskundigheid door verschillende aanbesteders ook verschillend zal worden gewogen. Het zo 

objectiveerbaar mogelijk maken van deze intrinsieke subjectiviteit zal in de toekomst een 

uitdaging blijven voor alle betrokken partijen. Daar wordt door marktpartijen overigens aan 

toegevoegd dat dit wezenlijk niet anders is op dit moment bij aanbestedingen waar vooral 

schriftelijke plannen en concepten worden  beoordeeld op kwaliteit. Ook daar ervaren 

marktpartijen grote verschillen in waardering op dezelfde plannen bij verschillende 

aanbesteders. 

  

AANBEVELINGEN: Interviews en beoordeling 

Om tot een goede objectieve en transparante beoordeling te komen willen we het 

volgende aanbevelen ten aanzien van interviews en beoordelingen: 

 Zorg voor een goede organisatie van de interviews. Voorkom dat marktpartijen 

lange periodes in hun agenda moeten blokkeren. 

 Zorg dat de vragen van de interviews passen op de rol van de functie van de 

geïnterviewde.  

 Een goede voorbereiding is het halve werk: zorg dat de interviewers voldoende 

dossierkennis hebben, en ook onderling duidelijk hebben welke aspecten zij 

besproken willen zien, wie dit initieert en op welke wijze dit gedaan wordt.  

 Subjectiviteit is bij interviews niet uit te sluiten, maar dient zo laag mogelijk 

gehouden te worden. Aanbesteder dient in de EMVI criteria duidelijk te zijn 

waar hij of zij voor wil kiezen. 

 Deel en bespreek beoordelingsrapporten met inschrijvers. Dit kan buiten de 

orde van de aanbestedingsprocedure, maar ook als onderdeel van de 

terugkoppeling biedt het partijen de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in 

hoe hun inschrijving beoordeeld is. 
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5) Conclusie 

Zowel de opdrachtgever als de betrokken marktpartijen hebben zich professioneel, open en 

constructief opgesteld. Zonder hun inbreng, tijd en inzet was de evaluatie in deze vorm niet 

mogelijk geweest. Dit resultaat is zonder meer een groot compliment aan de partijen. Wij 

willen daarom namens de Noordelijke Regieraad Bouw onze grote dank uitspreken voor de 

medewerking van alle partijen.  

 

Best Value Procurement biedt meer aandacht voor deskundigheid en expertise van 

marktpartijen aan de hand van een proces die bestaat uit meer interactie tussen 

aanbestedende dienst en inschrijvers dan traditioneel gebruikelijk is. Wij hopen met deze 

evaluatie een handreiking te bieden aan aanbestedende diensten die middels deze 

methodiek hun projecten willen aanbesteden.  

 

Er is ook met deze werkwijze een basis gelegd om in de toekomst meer gebruik te maken van 

deze vorm van evaluatie tussen aanbesteder, adviseurs en marktpartijen. De ervaring werd 

door de betrokken als nuttig ervaren. Gezien bovenstaande kan worden geconcludeerd dat 

de doelstelling van deze evaluatie is behaald. 
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6) Deelnemers evaluatie 

Werkwijze 

De Noordelijke Regieraad wilde geen technische of juridische discussies voeren, noch de 

aanbesteding ‘overdoen’. Het ging primair om het delen van kennis en ervaring, en om 

ervoor te zorgen dat de geleerde lessen vast worden gelegd en gedeeld kunnen worden. 

 

Om deze evaluatie te kunnen uitvoeren, is de discussie aan de hand van een aantal 

onderwerpen voorbereid en gevoerd: 

1. het aanbestedingsproces van publicatie tot en met de bekendmaking van de selectie; 

2. de fase van selectie tot het opstellen en versturen van de inschrijvingen; 

3. de wijze van beoordelen, gunnen en terugkoppeling aan de inschrijvers; 

4. ‘restpost’ – wat u wilt vermelden en buiten het bereik van de bovenstaande punten 

valt. 

 

Wij hebben partijen aan de hand van deze vier thema’s gevraagd hun analyse op schrift te 

stellen en als voorbereiding naar de Noordelijke Regieraad Bouw (NRB) te sturen. De 

organisatie heeft ook zelf de tenderdocumentatie bestudeerd om een objectieve analyse te 

kunnen maken van het verloop en de inhoud van de aanbesteding.  

 

Deze analyses zijn strikt vertrouwelijk behandeld, en zijn dus vooraf ook niet gedeeld met 

enige partij. De analyse diende uitsluitend om de NRB organisatie voor te bereiden op de 

dialoog, en om partijen te faciliteren in het helder formuleren van de eigen standpunten. De 

evaluatie vond plaats op donderdag 28 februari 2013 tussen 14:00 en 18:00 uur. De locatie 

was het kantoor van waterschap Reest en Wieden te Meppel. 

Partijen 

De organisatie van de evaluatie bestond uit: 

 Bert Roelofs –  PRO6 managers (facilitator en opsteller evaluatie) 

 Joost Merema –  PRO6 managers (facilitator en opsteller evaluatie)  

 Jacqueline van Gils – Procap (facilitator Vispassages) 

 Coen van Beurten – Procap (facilitator Vispassages) 

 

Vanuit de opdrachtgever waren de volgende personen aanwezig: 

 RWZI Garmerwolde 

o Jan den Engelse 

o Jannie Koster 

o Oomke Frans 

o Tineke Cnossen 
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 Vispassages 

o Edward Rijpkema 

o Esther Ellens 

o Sjoerd Posthuma 

o Susan van Hes 

 

De volgende inschrijvers hebben deelgenomen aan de evaluatie: 

 RWZI Garmerwolde 

o Arjan Addink - Visser & Smit Hanab 

o Bart Eenkhoorn – GMB (combinatie GMB – Imtech) 

o Djim Witjes – Reef Infra (combinatie Strukton – Cofely) 

o Ger Bokdam – Hegeman 

o Harm Boelens – Strukton (combinatie Strukton – Cofely) 

o Herman te Harmsel – Croon (combinatie Mobilis – Croon) 

o John van Bezu – Visser & Smit Hanab 

o Koen de Jong – Mobilis (combinatie Mobilis – Croon) 

o Lukas Simmons – Strukton (combinatie Strukton – Cofely) 

o Maarten Reijgersberg – Hegeman 

o Michiel Kaatman – GMB (combinatie GMB – Imtech) 

o Rob Smeets – Heijmans  

o Ton Boerkamp – Hegeman 

 Vispassages 

o Adrie Masteling – Oosterhuis 

o Arjan van Vliet – Arcadis 

o Grietsje Wijma – Oranjewoud 

o Jaap Borg – Oosterhuis 

o Karin van Putten – Arcadis 

o Klaas de Haan – Oranjewoud 

In totaal waren 31 personen betrokken bij de evaluatie. 
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Over de opstellers 

 

 

 

Ir. L.A. (Bert) Roelofs heeft diverse directiefuncties bekleed bij onder andere 

Koninklijke Volker Stevin Groep (1975-1991) en NBM-Amstelland (1991-1998). 

Van 1998 tot 2005 was hij directeur-grootaandeelhouder van BM Managers 

van het bouwproces BV. Sinds de overname van BM door Royal Haskoning 

werkt hij als zelfstandig consultant voor opdrachtgevers in de bouwsector. Zijn 

specialisaties zijn aanbestedingsstrategieën, mediation en conflictoplossing, arbitrages, 

contract- en budgetteringsaudits, internationale contractvormen en risicomanagement.  

 

 

 

 

Mr. ing J.H. (Joost) Merema is afgestudeerd aan de HTS Civiele Techniek op 

innovatieve contractvormen (2002) en aan de Rijksuniversiteit Groningen 

op het transparantiebeginsel binnen het aanbestedingsrecht (2009). Hij 

heeft vanaf 2002 vele opdrachtgevers getraind en begeleid in het kiezen en 

toepassen van innovatieve contractvormen. Hij werkt als project- en 

contractmanager aan diverse complexe projecten in de bouw en infra, is 

docent Principles of Law bij de Hogeschool Utrecht en adviseert overheden en 

opdrachtnemers ten aanzien van SCB en aanbesteden. Sinds 2011 is hij als 

buitenpromovendus verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen met een onderzoek op 

het gebied van aanbestedingsrecht. Email: j.merema@pro6managers.nl   
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