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ONDERWERP
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

VOORSTEL
1. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016, zoals 

vastgesteld door het algemeen bestuur op 4 januari 2016 intrekken;
2. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Drents Overijsselse Delta 2017 

vaststellen.

SAMENVATTING
Het huidige Inkoop- en Aanbestedingsbeleid is gebaseerd op een model dat vrijwel uniform door alle 
waterschappen in Nederland wordt gebruikt. Dit beleid is in 2016 onder leiding van een werkgroep 
vanuit de Unie van Waterschappen (UvW) geactualiseerd aan de hand van de herziene 
Aanbestedingswet 2012 en een uitgevoerde evaluatie. De UvW heeft dit model inmiddels 
vastgesteld en heeft de leden verzocht dit geactualiseerde beleid door de eigen besturen te laten 
vaststellen.

Bijgaand concept Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016 is 
inhoudelijk vrijwel identiek aan het Uniemodel. Ten opzichte van het in 2016 vastgestelde, huidige 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid is er vrijwel niets veranderd. Het Uniemodel is gevolgd. 
Er zijn ten opzichte van de versie 2016 slechts wijzigingen op de volgende punten:

- technisch inhoudelijk wijzigingen waarmee het inkoop- en aanbestedingsbeleid, conform 
Uniemodel, is aangepast op de in 2016 herziene Aanbestedingswet;

- hanteren van de kleurenschema’s uit de Gids Proportionaliteit voor de keuze voor de 
aanbestedingsprocedure.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 
De waterschappen Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta hebben de intentie om te gaan 
samenwerken op het gebied van inkoop en aanbesteden. Daarom is geprobeerd het Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid zo veel mogelijk identiek te maken. Inhoudelijk blijft het enige verschil dat bij 
Waterschap Drents Overijsselse Delta het dagelijks bestuur bevoegd is tot het afwijken van 
aanbestedingsbeleid en dat bij waterschap Zuiderzeeland de secretaris-directeur daartoe mag 
besluiten.
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OMGEVING EN PARTNERS
Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt bekend gemaakt in het Waterschapsblad: 
www.officielebekendmakingen.nl 

TOELICHTING
Voor opdrachten met een geraamde waarde die onder de drempel voor Europees aanbesteden1 
blijft, mag het waterschap eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid hanteren.
Het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid is gebaseerd op door een werkgroep vanuit de Unie 
van Waterschappen geharmoniseerd beleid. Deze werkgroep heeft dit beleid geëvalueerd met de 
betrokkenen en geactualiseerd. Het beleid is volledig in overeenstemming gebracht met de herziene 
Aanbestedingswet 2012. Tevens wordt nu verwezen naar de door uw bestuur in november 2016 
vastgestelde algemene waterschapsinkoopvoorwaarden voor Diensten, leveringen en ICT (AWIV 
2016, AWVODI 2016 en AWBIT 2016). 

Op enkele punten hebben de waterschappen eigen keuzes kunnen maken.
Een belangrijke keuze is welke drempelbedragen het waterschap wenst te hanteren voor de 
verschillende aanbestedingsprocedures. De accountant toetst de jaarrekening aan het hanteren van 
deze schema’s.

Drempelbedragen voor aanbestedingsprocedures:

In het huidige beleid zijn de drempelbedragen als volgt:

Schema drempelbedragen van inkoopprocedures
(Bedragen zijn 
exclusief BTW)

Werken Leveringen Diensten

Enkelvoudig 
onderhands2

< € 150.000 < € 50.000 < € 50.000

Meervoudig 
onderhands3

> € 150.000
< € 1.500.000

> € 50.000
< EU-drempel4

> € 50.000
< EU-drempel

Nationaal5 > € 1.500.000
< EU-drempel

Europees > EU-drempel > EU-drempel > EU-drempel

Voorgesteld wordt om in  het inkoop- en aanbestedingsbeleid de drempels zoals vermeld in de Gids 
Proportionaliteit (paragraaf 3.4.2.) over te nemen.

1 De EU-drempel voor leveringen en diensten is € 209.000,- excl. b.t.w. en voor werken € 5.225.000,- excl. 
b.t.w.
2 Een partij wordt gevraagd een offerte uit te brengen, 1 op 1 gunnen.
3 Er wordt aan ten minste drie en ten hoogste vijf partijen gevraagd een offerte uit te brengen.
4 De EU-drempel voor leveringen en diensten is € 209.000,- excl. b.t.w. en voor werken € 5.225.000,- excl. 
b.t.w.
5 De gehele nationale markt wordt in de gelegenheid gesteld een offerte uit te brengen.

http://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/gids-proportionaliteit-1e-herziening-april-2016.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/gids-proportionaliteit-1e-herziening-april-2016.pdf
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Deze schema’s zien er als volgt uit:

Voor leveringen

In het concept-inkoopbeleid wordt de volgende systematiek gehanteerd:
Groen: dit is de voorkeursprocedure. (voor medewerkers geldt deze procedure) 

Voorbeeld: Diensten met een geraamde waarde tot € 30.000,- exclusief btw kunnen 
zonder nadere motivering 1 op 1 worden gegund. 

Oranje:  deze procedure kan alleen na overleg met het cluster Inkoop worden gevolgd. 
Volgen van deze procedure vergt een nadrukkelijke motivering in het 
marktbenaderingsdocument of het aanbestedingsdossier. 
Voorbeeld: werken met een geraamde waarde tussen € 1,5 miljoen en € 3 miljoen 
exclusief btw kunnen na nadrukkelijke motivering en overleg met inkoop meervoudig  
onderhands worden gegund.

Rood: wanneer deze procedure wordt gevolgd is dit een afwijking van inkoopbeleid en 
dient hiervoor goedkeuring te worden gevraagd aan het dagelijks bestuur.
Voorbeeld: diensten met een geraamde waarden van € 100.000,- exclusief btw 
kunnen slechts met goedkeuring van het dagelijks bestuur 1 op 1 worden gegund.  
Bij opdrachten boven de Europese drempel, kan niet worden afgeweken.

N.B. Naar de interne organisatie worden slechts de bedragen van de groene procedure kenbaar  
gemaakt.
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De nationaal openbare procedure wordt binnen het waterschap niet gehanteerd. Dit betekent dat de 
Europese drempel de bovengrens voor de meervoudig onderhandse procedure vormt.

In bijgaande tabel (bijlage 2) worden de voor en nadelen verwoord van het hanteren van de huidige 
schema’s met drempelbedragen danwel de schema’s uit de Gids Proportionaliteit.

Het hanteren van de kleurenschema’s uit de Gids Proportionaliteit biedt voordelen ten opzichte van 
het huidige schema, zoals meer mogelijkheden tot het uitnodigen van regionale ondernemers. 
Bovendien gaat ook Zuiderzeeland deze schema’s in haar beleid opnemen. 

BIJLAGEN
1. Voor en nadelen drempelbedragen;
2. Concept Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Drents Overijsselse Delta 2017

Het huidige Inkoop- en aanbestedingsbeleid is te raadplegen via de website van het waterschap 
of via http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Drents
%20Overijsselse%20Delta/392349/392349_1.html (NB u kunt op uw iPad niet doorklikken op 
deze link, u dient desgewenst de link te kopiëren naar uw browser).

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
ir. E. de Kruijk ir. H.H.G. Dijk

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Drents%20Overijsselse%20Delta/392349/392349_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Drents%20Overijsselse%20Delta/392349/392349_1.html

