
 

 

Kennisnemen van 

Deze informatienota alsmede het bijgevoegd inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

 

Inleiding 

Vanuit het algemeen bestuur is een aantal vragen gesteld over inkoop en de stand van 

zaken rond de actualisatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Middels deze memo 

wordt hier invulling aan gegeven. 

 

Kernboodschap  

In afgelopen periode is het inkoop- en aanbestedingsbeleid van waterschap Vallei en 

Veluwe geactualiseerd. Het beleid is grotendeels gebaseerd op het geharmoniseerde 

inkoop- en aanbestedingsbeleid vanuit de Unie van Waterschappen. De actualisatie komt 

enerzijds voort uit nieuwe Europese regelgeving, anderzijds uit het geven van een plek 

aan de ambities op vlak van duurzaamheid en innovatie. Dit geharmoniseerde inkoop- en 

aanbestedingsbeleid is als basis gehanteerd en waar nodig specifiek gemaakt voor 

waterschap Vallei en Veluwe. Met name thema’s als circulariteit (dit onderwerp komt 

nauwelijks terug in de versie vanuit de Unie) en klimaatpositieve leefomgeving komen in 

het voorliggende inkoop- en aanbestedingsbeleid veel prominenter naar voren.  

 

Hiermee hebben belangrijke thema’s uit de bestuursagenda, zoals kwaliteit van 

leefomgeving, circulariteit en energietransitie een prominente plek gekregen in de 

uitvoering van het beleid. Dit draagt bij aan een brede doorwerking van deze thema’s in 

het werk van het waterschap en verdere bewustwording van het belang van deze 

thema’s. Ook de lokale economie en het MKB zijn belangrijk thema’s in het inkoop- en 
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aanbestedingsbeleid. Daar waar wet- en regelgeving het toestaat wordt in inkoop- en 

aanbestedingstrajecten rekening gehouden met lokale economie en lokale ondernemers.  

 

Momenteel wordt het geactualiseerde inkoop- en aanbestedingsbeleid geïmplementeerd 

waarbij direct wordt gewerkt aan verdere digitalisering van het inkoop- en 

aanbestedingsproces. In dit digitale inkoop- en aanbestedingsproces zijn waarborgen 

aangebracht dat er altijd naar een mix van criteria wordt gekeken, zoals duurzaamheid, 

circulariteit en social return (naast bijvoorbeeld de kosten). Vastlegging van gemaakte 

keuzes vindt digitaal plaats, waarbij toegelicht moet worden als er in een inkoop- en 

aanbestedingstraject aan bepaalde criteria geen invulling kan worden gegeven. Hiermee 

is ook beter en sneller inzichtelijk wat er op de verschillende criteria wordt uitgevraagd 

en kan gedurende de contractfase bewaakt worden of de afgesproken prestaties en 

kwaliteit ook daadwerkelijk geleverd worden. Hierbij wordt er gebalanceerd per 

vraagstuk gekeken wat de optimale mix is per inkoop en aanbesteding. De actualisatie 

van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het verder professionaliseren van 

contractmanagement zijn belangrijke stappen bij de realisatie van de doelen van ons 

waterschap om continu de kwaliteit die door leveranciers wordt geleverd te verbeteren. 

Door de digitalisering is tevens het verkrijgen van managementinformatie een stuk 

eenvoudiger geworden. 

 

In het inkoop- en aanbestedingsbeleid hebben we ook oog voor social return doordat we 

daar bij onze leveranciers aandacht voor vragen en bespreekbaar maken. Als waterschap 

voldoen we zelf aan het quotum dat gesteld is in de wet Banenafspraak. Op 31 december 

2020 heeft ons waterschap 17,7 (100%) banen gerealiseerd, waarmee we 1 van de 3 

waterschappen zijn die het quotum volledig heeft gerealiseerd.  

  

Bijlagen 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

 

 


