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Onderwerp: Klacht overvoorgenomen aanbestedingsprocedure

Geachte mevrouw Eijer

Op t7 september 2019 hebben wij uw brief ontvangen over de voorgenomen aanbestedingsprocedure
Raamovereenkomsten voor Integrale Technische Adviesdiensten (hierna: ROK ITA). Met deze brief
reageren wij als penvoerder van de aanbesteding namens de waterschappen Aa en Maas, Hollandse Delta
en de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard (hierna: waterschappen).

In uw brief verzoekt u om de gunningsbeperking niet toe te passen op deze procedure en de aanpassing
dat partijen naar eigen inzicht kunnen inschrijven voor ieder perceel van ieder waterschap.

Naar aanleiding van uw brief heeft er op 11 oktober 2019 een gesprek plaatsgevonden met een
vertegenwoordiging van NLingenieurs en van de samenwerkende waterschappen waarbij het volgende
voorstel is besproken:

1. Vasthouden aan gunningsbeperking waarbij een inschrijver in aanmerking kan komen voor
gunning van een maximum van drie (3) percelen;

2. Aanpassen samenvoegen opdracht naar: inschrijvers kunnen zich inschrijven voor ieder perceel
van ieder waterschap.

Na zorgvuldig en weloverwogen beraad tussen de samenwerkende waterschappen, waarbij alle elementen
opnieuw in beschouwing zijn genomen, hebben de waterschappen besloten niet in te stemmen met het
voorstel dat op 11 oktoberjl. is besproken.

De samenwerkende waterschappen hebben een intensief proces doorlopen, waarbij met input van de
markt, de waterschappen een balans hebben gevonden waarmee recht wordt gedaan aan alle elementen
die zijn ingebracht door de verschillende betrokken partijen, binnen de grenzen van de aanbestedingswet,
en wat heeft geleid tot een doordachte inkoopstrategie voor de ROK ITA.

Hierbij is onder andere expliciet gehoor gegeven aan het MKB tot het stellen van proportionele
geschiktheidseisen en daar waar het MKB mogelijk niet het gehele geografische gebied kan bestrijken
heeft zij de mogelijkheid tot het aangaan van combinaties of onderaanneming.

Indien de waterschappen de inkoopstrategie loslaten treden de beoogde synergie-, samenwerkings- en
leereftecten niet op en resulteert dit zelfs in een tegenovergesteld effect. Bovendien leidt het
"ontclusteren" onder andere tot grote verzwaring van administratie lasten voor zowel de markt als de
waterschappen.
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Voor de goede orde informeren wij u nog dat waterschap Aa en Maas lopende de voorbereiding van de

aanbesteding heeft besloten af te zien van verdere samenwerking. Dit betekent dat waterschap Aa en

Maas geen deelnemer meer is van de gezamenlijke aanbesteding voor de ROK ITA.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uw brief en een kopie van ons
antwoord hebben wij doorgestuurd naar ons eigen algemeen bestuur

Hoogachtend,
namens de waterschappen

Het dagelijks bestuur,

ijkgraaf De secretaris-di

drs J.G.M. de Vet Meuleman
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