Leiden, 13 augustus 2013
Aan

het College van Burgemeester en Wethouders
t.a.v. de wethouder voor Onderwijs, Sport en Milieu,
de heer F. de Wit
Stadhuis
Leiden
Advies over:

Het nieuwe aanbestedingsbeleid van
de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71

Geachte college,

Graag voldoet de Leidse Milieuraad (hierna te noemen de Raad) aan het verzoek in uw brief van 3 juli DIV2013-8530 advies uit te brengen over het voorgestane Nieuw regionaal aanbestedingsbeleid.
De Raad constateert dat de voorgestelde wijzigingen van het vastgestelde aanbestedingsbeleid technisch en
niet inhoudelijk van aard zijn in verband met het inwerkingtreden van de Aanbestedingswet, het Aanbestedingsbesluit en andere besluiten. Die voorgestelde wijzigingen geven ons geen aanleiding tot commentaar. De
Raad kan daarmee instemmen. Desondanks wil de Raad toch enkele opmerkingen maken.
Om de duurzaamheidsaspecten bij het aanbesteden van leveringen, diensten en met name werken, goed tot
zijn recht te laten komen, is het van belang dat daaraan in de bestekbeschrijvingen de duurzaamheidseisen zo
concreet mogelijk worden omschreven en dat door de juiste formulering van de gunningscriteria deze zaken
kunnen worden gegund aan bedrijven, die daadwerkelijk in staat zijn aan die eisen te voldoen en dat bedrijven
die daaraan niet kunnen voldoen kunnen worden gepasseerd.
Voorts is van belang dat goed aandacht wordt besteed aan de hele levensfase. Te vaak wordt bijvoorbeeld bij
werken door projectleiders vooral gelet op de investeringskosten en de milieuaspecten tijdens de voorbereidings- en de bouwfase en onvoldoende op die aspecten tijdens de beheerfase. Bij de voorbereiding van aanbestedingen dient ook aan de duurzaamheidsaspecten van de beheerfase zorgvuldige aandacht te worden besteed.
Voorts vindt de Raad het van belang dat met enige regelmaat geëvalueerd wordt of de wijze van aanbesteding
en het toezicht op de uitvoering daarvan daadwerkelijk geleid heeft tot het voldoen aan de duurzaamheidscriteria van het Agentschap NL en het regionaal aanbestedingsbeleid. Het gaat daarbij zowel om de evaluatie van
de inhoud van de aanbesteding, de kwaliteit van het proces als het uiteindelijke geleverde product. De in het
regionaal aanbestedingsbeleid voorziene monitoring is daarbij uiteraard van wezenlijk belang. Een goede en
deskundige organisatorische invulling van die functie is dan ook noodzakelijk om de bepleite evaluaties doeltreffend te kunnen uitvoeren.
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Advies
De Raad adviseert u bij aanbestedingen vanwege de duurzaamheidsaspecten in het bijzonder aandacht te besteden aan de bestekinhoud, de gunningscriteria en de beheerfase van werken.
De Raad adviseert voorts met enige regelmaat, bijvoorbeeld eenmaal per drie jaar, te evalueren of door de
wijze van aanbesteden en het toezicht op de uitvoering daarvan, voldaan is aan de duurzaamheidscriteria van
het Agentschap NL en de inhoud van het regionaal aanbestedingsbeleid.

Hoogachtend,

Leendert Jonker
voorzitter
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