ALGEMEEN OVERLEG AANBESTEDEN
Op 31 oktober staat een algemeen overleg met de staatssecretaris van EZK gepland over aanbesteden. Voor
de waterschappen is dit een belangrijk onderwerp. De waterschappen willen voor al hun leveranciers een
integere, betrouwbare, zakelijke en professionele opdrachtgever zijn. Zij hebben enkele jaren geleden een
traject ingezet naar een betere samenwerking met de markt en professionalisering van hun opdrachtgeverschap. Daarom hebben de waterschappen enkele aandachtspunten.
ALGEMEEN
Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, burgerparticipatie en technologische ontwikkelingen maken dat
een andere manier van samenwerken en een andere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers
noodzakelijk is. Ook belangrijke opgaven in het waterbeheer – het waarborgen van waterveiligheid, voorkomen van wateroverlast en verduurzamen van het zuiveringsproces – vragen hierom.
De waterschappen zijn daarom al vanaf 2014, aan de slag met de professionalisering van hun opdrachtgeverschap en het verbeteren van de samenwerking met de markt. Dit in nauwe samenwerking met brancheverenigingen en bedrijven die werken in de waterbouw en watertechnologie, zoals aannemers, leveranciers
en ingenieursbureaus, Hierbij is een gezamenlijke opgestelde visie het uitgangspunt, de Marktvisie. Doordat
opdrachtgevers en opdrachtnemers in de waterschapsmarkt deze Marktvisie samen hebben opgesteld, zijn
ze het unaniem eens over de urgentie en noodzaak voor betere samenwerking.
Naast bovengenoemde ontwikkelingen hebben waterschappen de maatschappelijke verplichting om verantwoord met het belastinggeld om te gaan. Ze streven ernaar om met hun inkoopbeleid bij te dragen aan
ambities en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie.
De Unie van Waterschappen kijkt daarom samen met de waterschappen continu wat er beter kan op het
gebied van inkopen en aanbesteden. Daarbij zetten de waterschappen zich in voor minder bureaucratie en
regeldruk, meer eenheid in de markt en een optimale balans tussen kosten en kwaliteit.
ONDERZOEK NAAR RECHTSBESCHERMING BIJ AANBESTEDEN
Voor dit onderzoek is een breed samengestelde klankbordgroep samengesteld waarin de Unie van Waterschappen heeft geparticipeerd. De waterschappen onderschrijven de conclusies uit dit onderzoek, hoewel
er bij de waterschappen rondom dit thema geen problemen zijn. Zoals de staatssecretaris aangeeft komen
problemen minder vaak voor als ondernemers en aanbestedende diensten zich er goed van bewust zijn dat
inkoop een belangrijke route is om maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Daarnaast helpt het als de
aanbestedende dienst en ondernemer gedegen kennis hebben van inkopen en de markt.
De waterschappen onderschrijven dit. Dat is de reden dat waterschappen investeren in de professionalisering van hun inkoopfunctie, publiek opdrachtgeverschap en de samenwerking met de markt.
De waterschappen steunen de maatregelen die de staatssecretaris voorstelt en zullen in de uitvoering van
deze maatregelen waar nodig meedenken en meedoen.
ACTIEAGENDA BETER AANBESTEDEN
De 31 aanbevelingen en 23 acties uit de actieagenda van Beter Aanbesteden zijn uitgevoerd, Maar de staatssecretaris geeft aan dat er nog zaken te verbeteren zijn. Daarom krijgt het Beter Aanbesteden initiatief een
vervolg. Het vervolg zal grotendeels gaan om het professionaliseren van het publiek opdrachtgeverschap.
De inzet van de waterschappen zal zijn om de ervaringen uit hun marktvisietraject, dat al vanaf 2014 loopt,
te delen en te verbreden naar andere sectoren en overheden.
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