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Voorwoord 

Dit tweede rapport van de stichting Herstel Oosterpark behandelt de openbare aanbesteding van het project 

‘Verdubbeling Oosterpark’. In het eerste rapport ‘Wateroverlast als gevolg van het Project Verdubbeling Oosterpark’ 

kwamen een groot aantal gebreken aan het licht in de werkaanpak van het projectbureau ‘Verdubbeling 

Oosterpark’. 

In dit voorliggende rapport komen de oorzaken en gevolgen van voornoemde gebreken aan het licht. De 

hoofdconclusies van dit rapport zijn: 

 De aanbestedingsprocedure is niet transparant verlopen. 

 De aanbestedingsprocedure had opnieuw moeten worden doorlopen. 

 De schijn wordt gewekt dat de aanbesteding naar een specifieke aannemer is toegeschreven. 

 Er is niet duurzaam aanbesteed, dit is in strijd met het Amsterdamse duurzame inkoopbeleid. 

 De aanbesteding is niet doelmatig; de aan het project gestelde doelen zijn steeds geherformuleerd, zodat 

onduidelijk is wát ervan is bereikt. 

 Er is onvoldoende contractmanagement (onvoldoende regie en controle van de gemeente Amsterdam), 

met als gevolg dat wat is opgeleverd, niet wenselijk is of afwijkt van belangrijke doelen. 

Dit rapport heeft tot doel het college van burgemeester en wethouders, de Amsterdamse gemeenteraad en de 

Amsterdamse bevolking voor te lichten over onze bevindingen. In de beschrijving van deze bevindingen worden 

oorzaken zichtbaar van de beruchte kloof tussen burger, politiek en het ambtelijk apparaat. 

Belangrijke oorzaken zijn volgens ons: 

 Onvoldoende belangstelling in de werkzaamheden zelf. 

 Onvoldoende competentie. 

Al deze oorzaken zullen ook aan bod komen in onze volgende rapporten over de onderwerpen financiën 

(rapport 3) en bestuurlijke controle (rapport 4). 

Tot slot hopen wij met dit rapport bij te dragen aan een betere communicatie tussen de Amsterdamse 

bevolking en haar bestuur. 

Amsterdam, 7 juni 2016, 

Ernst J. X. Sonneveldt 

 

voorzitter 

Stichting Herstel Oosterpark 

Stichting Herstel Oosterpark       Kamer van Koophandel Amsterdam: 65110056  
KNSMlaan 15 Bankrelatie       ING bank: NL42 INGB 0007 1439 93 
1019LA Amsterdam       BTW nummer: 855983954B01 
www.hersteloosterpark.nl       info@hersteloosterpark.nl 
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1 Inleiding:  
Directe aanleiding van dit rapport zijn de vragen die de uitvoering van het project Verdubbeling 

Oosterpark voor Herstel Oosterpark heeft opgeroepen. Zie onder meer het eerdere rapport van 

Herstel Oosterpark van Arend Wakker. Hierin wordt geconstateerd dat de molgoten vlak zijn 

aangelegd. Maar de drainage was toch een van de hoofddoelen van het Project Verdubbeling 

Oosterpark? 

Dit heeft geleid tot de hoofdvraag van dit rapport: Hoe is de aanbesteding van het Project 

Verdubbeling Oosterpark verlopen? Een en ander leidt tot de volgende conclusies, die ik hier bij wijze 

van “management samenvatting “ uitlicht:  

De inkoop van de renovatie van het Verdubbeling Oosterpark W-Oost13 in zijn totaliteit, van 

voorbereiding tot uitvoering, is mislukt. De wijze waarop de aanbesteding is uitgevoerd is in 

belangrijke mate oorzaak van de zorgwekkende toestand waarin het Oosterpark tot aan 1 mei 

verkeerde.  

1. De aanbestedingsprocedure is niet transparant verlopen (h2) 

2. De aanbestedingsprocedure had opnieuw moeten worden doorlopen (h3) 

3. De schijn wordt gewekt, dat de aanbesteding naar een specifieke aannemer is toegeschreven 

(h3) 

4. Er is niet duurzaam aanbesteed, dit is in strijd met het Amsterdamse duurzame inkoopbeleid 

(h4) 

5. De aanbesteding is niet doelmatig; de aan het project gestelde doelen zijn steeds 

geherformuleerd, zodat onduidelijk is wát ervan is bereikt (h5) 

6. Er is onvoldoende contract management, met als gevolg dat wat is opgeleverd, niet wenselijk 

is of afwijkt van belangrijke doelen. (h5) 
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2: Verloop Aanbestedingsproces Project Verdubbeling Oosterpark 
Er zijn in het kader van het project Verdubbeling Oosterpark tot op heden 2 aanbestedingen geweest. 

De ontwikkeling van de speeltuin is in een apart 

traject verlopen. Onderwerp van dit rapport is alleen 

de aanbesteding Verdubbeling Oosterpark d.d. 5-11-

2013.  

2.1 De Aankondiging 
Het gaat om een Europese openbare aanbesteding. 

De Aanbestedende Dienst is Gemeente Amsterdam, 

Stadsdeel Oost. De aanbesteding is gepubliceerd via 

Aanbestedingskalender.  

Hierdoor staat alleen de aankondiging op 

TenderNed. Dit betekent dat de onderliggende 

stukken niet in te zien zijn, voor wie niet in kan 

loggen op Aanbestedingskalender.  

Omdat publicatie van de aankondiging op TenderNed verplicht is, stuurt Aanbestedingskalender de 

aankondiging door.  

Bij de eerste aankondiging van de aanbesteding op 

TenderNed is de gestanddoeningstermijn 100 

dagen. De deadline voor het stellen van vragen is 3 

december 2012. Er zal geen 

inlichtingenbijeenkomst worden gehouden.  

Op 10 december zal dan de Nota van Inlichtingen 

bekend worden gemaakt via aanbestedingskalender 

en op 17 december wordt de opdracht gegund.  

De Nota van Inlichtingen is vanaf 10-12-2013 te 

downloaden op www.aanbestedingskalender.nl. 

Het zou alleen anders lopen. 
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2.2: Tijdlijn; Het verloop van de aanbesteding 
Hieronder is een tijdlijn de gevolgde aanbestedingsprocedure weergegeven. De volgende data zijn van 

belang. Het verloop en de veranderingen in het proces zijn hieronder ook grafisch weergegeven.  

Algemeen 

Sant en Co wint ontwerpopdracht   18 -01-2010
1
 

Goedkeuring definitief ontwerp   20-11-2012
2
 

Verlening kapvergunning   10-06-2013
3
 

Hoorzitting Bezwaarschriftencommissie 29-08-2013
4
 

Advies Bezwaarschriftencommissie (negatief) 06-11-2013
5
 

Brief Wethouder van Spijk evenementenbeleid  14-01-2014
6
 

Uitspraak voorzieningenrechter Iepen koepel 19-02-2014 

Ovk beperkingen bomenkap Stadsdeel/VVO 30-04-2014  

Aanbesteding 

Aankondiging op TenderNed:   05-11-2013
7
  

Rectificatie op TenderNed:    10-12-2013
8
 

Rectificatie 2 op TenderNed:    12-12-2013
9
   

Oorspronkelijk Uiterste Inschrijfdatum:  17-12-2013
10

 

Raadsbrief Reuten  Start uitvoering  18-12-2013
11

 

Nota van Inlichtingen:    14-01-2014
12

 

Tweede Nota van Inlichtingen:  23-01-2014
13

 

Nieuwe uiterste inschrijfdatum   05-02-2014
14

 

Oorspronkelijke startdatum:    03-03-2014
15

  

Uiteindelijke Startdatum:    08-09-2014
16

       

                                                           
1
 Bron: persbericht Sant en Co: ‘Ontwerp-opdracht verdubbeling Oosterpark gewonnen!’  

2
 Bron: advies bezwaarschriftencommissie, 6-11-2013, znr. 420747 

3
 Bron: advies bezwaarschriftencommissie; pas hier blijkt politici en omwonenden dat met het Definitieve 

Ontwerp ca. 350 bomen worden gekapt. 
4
 Bron: advies bezwaarschriftencommissie. 

5
 Bron: advies bezwaarschriftencommissie. 

6
 Brief Jeroen van Spijk aan de Deelraad Oost, 14 januari 2014, 442486. 

7
 Bron: TenderNed. 

8
 Bron: TenderNed, (wijzigt uiterste inschrijfdatum en de datum 1

e
 Nota v Inlichtingen). 

9
 Bron: TenderNed. 

10
 Bron: TenderNed, aankondiging.  

11
 Bron: Brief Stadsdeelwethouder Reuten aan Stadsdeelraad d.d. 18 december 2013, kenmerk: 440788 

12
 Bron datum: TenderNed rectificatie 1, bron document: Aanbestedingskalender. 

13
 Bron: Aanbestedingskalender. 

14
 Bron: TenderNed, rectificatie, NB de TED-datum wijkt hiervan af en de Aanbestedingskalenderdatum is niet 

raadpleegbaar. 
15

 Bron: TenderNed, aankondiging. 
16

 Bron: 1
e
 Nota van inlichtingen, gepubliceerd via Aanbestedingskalender. 
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Figuur 1 Schema verloop procedure. Legenda: een hokje per week, R1=Rectificatie1, NVI1 =Nota van inlichtingen 1 

 

2.3 Twee rectificaties 
De aankondiging is in week 50 van 2013 twee keer gerectificeerd. Rectificeren van een aankondiging 

kan noodzakelijk zijn en de mogelijkheid daartoe is daardoor een noodzakelijkheid. Er kunnen fouten 

sluipen in de publicatie. Het is mede afhankelijk van de marktkennis van de inkoper, geen inkoper is 

van alle markten thuis. Of een project staat onder politieke druk.  

 Een rectificatie kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn omdat de aanbestedende dienst een technisch 

onmogelijke uitvraag heeft gedaan, of dat de aanbestedende dienst voor een dubbeltje op de eerste 

rang wilde zitten en zo zichzelf uit de markt heeft “geëist”. Het kan ook zijn omdat er bij het invoeren 

onder druk van de deadline technische slordigheden zijn ingeslopen bij de invoer van de 

aanbesteding. Een aanbestedingsproces is naar zijn aard zo omvangrijk dat het zowel lastig als zonde 

is om de hele procedure opnieuw te voeren, als dat niet strikt noodzakelijk is.  

Dat neemt niet weg dat rectificeren voor de inschrijvers een hindernis is. De rectificering is daarom 

aan regels gebonden, zij het beperkt. Deze worden in de volgende paragraaf toegelicht.   
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2:4 Wettelijk kader rectificaties 
De aanbestedingsrichtlijn die ten tijde van de aanbesteding van het Oosterpark geldig was: 

2004/18 gaat niet in op de mogelijkheid van rectificaties.  

Dat het toch wel mogelijk is te rectificeren, blijkt onder meer uit het formulier van TED, 

waarop Europese Aanbestedingen 

moeten worden aangekondigd. 

Daarin staat cursief dat bij een 

belangrijke wijziging hetzij de 

datum bij een wijziging moet 

worden verlengd, hetzij de 

aanbesteding opnieuw moet. 

Welke van de twee, laat het 

formulier in het midden. 17  

Bij een wezenlijke wijziging van de 

aanbestedingsopdracht moet 

opnieuw worden aanbesteed. Dat 

blijkt uit jurisprudentie. Een van 

de uitspraken waarin de Europese 

Rechter dit heeft beslist, is het 

Pressetext-arrest. De Nederlandse 

rechter spreekt in dit verband van 

een substantiële wijziging.  

Zie voor een overzicht: 

https://www.pianoo.nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-

opdracht/wezenlijke-wijziging 

Wat zegt de Nederlandse wetgever? In artikel 4.14 lid 1 aanhef en onder i van de 

Aanbestedingswet staat dat Onze Minister door middel van het elektronische systeem van 

aanbesteden formulieren beschikbaar stelt voor de rectificatie van een aankondiging. Een 

rectificatie van een aankondiging is op zichzelf wel mogelijk. Zo meldt artikel 2.67 van de 

Aanbestedingswet. Over de termijn verlengen of meermaals rectificeren staat niets.  

 

 

Figuur 3 Aanbestedingswet zoals te vinden op wetten.nl 

TenderNed meldt eveneens onder de FAQ, dat rectificeren mogelijk is. TenderNed wijst er verder op, 

dat het van belang is om de oorspronkelijk gestelde termijnen bij te stellen wanneer de opdracht is 

gewijzigd. Dit is van belang wanneer sprake is van belangrijke wijzigingen.  
                                                           
17

 Op het formulier voor onvolledige informatie of rectificatie behorend onder de vorige richtlijn, 2004/18 stond 
alleen vermeld dat bij een belangrijke wijziging van de voorwaarden in de opdracht, de termijnen moeten 
worden gewijzigd. Dit is van belang omdat het oude SIMAP formulier geldig was t.t.v. de aanbesteding 
Verdubbeling Oosterpark.  

Figuur 2 Simap rectificatieformulier met sinds de nieuwe 
Aanbestedingsrichtlijn gewijzigde tekst, voor die tijd stond hier alleen dat 
de termijn moest worden verlengd. 
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(Zie onderstaande screenshot van de FAQ van Tenderned) Bij belangrijke wijzigingen moeten de 

termijnen worden bijgesteld. Dat wijkt in zoverre af van het Simap-formulier, dat de wezenlijke 

wijziging die noopt tot heraanbesteding niet genoemd wordt.  

 

Figuur 4 FAQ van TenderNed over rectificaties d.d. 6 april 2016 

Op zichzelf is over de mogelijkheid van het meermaals rectificeren in de Richtlijnen en in de 

Aanbestedingswet niets geregeld. Zo is er ook niet geregeld of je hierdoor opnieuw de sluitingsdatum 

moet verlengen en of je inschrijvers en/of gegadigden individueel van de rectificatie op de hoogte 

moet stellen.  

Stel dat de aanbestedingskalender afwijkt van TenderNed, voor wat betreft de publicatie. Wat is dan 

geldig? Publicatie op TenderNed van de 

aankondiging is verplicht, maar dat geldt niet 

voor het bestek zelf. Als de TenderNed publicatie 

afwijkt van Aanbestedingskalender, wat is dan 

doorslaggevend? In deze tweet zegt TenderNed 

hierover alleen het volgende:  

(Zie screenshot) 

Dit lijkt duidelijker dan het is. De wettelijke 

verplichting geldt alleen voor de aankondiging. 

Als het bestek zelf alleen gepubliceerd staat op 

aanbestedingskalender, en in de aankondiging de 

eisen uit het bestek staan, wat geldt dan? 

Als het bestek afwijkt van de aankondiging, voor 

bijvoorbeeld de ervaringseis. En de aankondiging 

zegt verder: “zie het bestek”. De aankondiging stelt een hoge eis en het bestek zelf een hele lage eis. 

Voer je dan het bestek uit of de aankondiging? Uitgaan van de lage eisen in het bestek zou onredelijk 

zijn voor de inschrijvers met veel ervaring maar uitgaan van de hoge eisen uit de aankondiging zou net 

zo onredelijk zijn voor de inschrijvers met weinig ervaring.  

  

Figuur 5 Antwoord TenderNed op de vraag wat leidend is bij 
afwijkingen op Aanbestedingskalender 
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Het aankondigen van de opdracht is verplicht. Is daarmee alle informatie in de aankondiging in 

TenderNed bindend of is alleen de aankondiging zelf bindend?  

Bovendien is ook de TED-publicatie in dit geval verplicht. Zoals in de volgende paragraaf blijkt, zitten 

er ook verschillen tussen de TED en TenderNed-publicatie. Wat is dan leidend? 

 

2.5 Waarom is de aanbesteding Oosterpark gerectificeerd?  
Met eerste rectificatie heeft het stadsdeel de deadline van de aanbesteding verdubbeling Oosterpark 

opgeschoven. Pas bij de tweede rectificatie is een aanzienlijk deel van de opdracht en het bestek 

gewijzigd. De deadline is naar aanleiding van die wijzigingen niet meer gewijzigd, mogelijk met het 

oog op de eerdere verlenging van de deadline.  

In een brief aan de stadsdeelraad d.d. 18 december 2016, een dag na de oorspronkelijk beoogde 

deadline en een week na de rectificaties op TenderNed, legt stadsdeelwethouder Reuten uit dat de 

planning van de aanbesteding is verschoven en waarom. Volgens de brief heeft dit te maken met de 

gerechtelijke procedures van Vereniging Vrienden van het Oosterpark. Zij dreigen met gerechtelijke 

procedures omtrent de kapvergunning. De uitvoering van het project is afhankelijk van de verlening 

van de kapvergunningen. Nu er anticiperend op dit proces op verzoek van politici 70 bomen minder 

worden gekapt, heeft de wethouder besloten, de uitvoering pas te starten per 1 september 2014. 

Deze opmerkingen zijn dan in een bestuurlijk/politiek overleg gedaan, maar hebben invloed op de 

aanbesteding. Dat dit kan, betekent dat aannemers langs twee kanten kunnen worden geïnformeerd, 

zowel via de inkoper als via de wethouder. Dat maakt het nog minder transparant waar de inschrijvers 

hun informatie vandaan moeten halen.   

 Het eerste opmerkelijke aan de brief van wethouder Reuten is, dat niet pas 18 december maar al bij 

de eerste aanbesteding gesproken werd over een mógelijke startdatum per september 2014. Dit 

noemen van 2 data heeft geleid tot vragen van gegadigden. Daar hangt nogal wat van af voor de 

aannemers, mede in verband met het broedseizoen. Dat de uitvoering in de winter plaatsvindt is 

hierdoor een voordeel. Waarom is dan niet al van tevoren uitgegaan van een eenduidige datum van 

september 2014? Het opgeven van 2 mogelijke startdata, maakt het voor de gegadigden niet 

transparant en ook niet goed mogelijk een prijsopgave te doen.  

Het tweede opmerkelijke is dat de datum van ingang van het project en het bestek niet het enige is 

dat wijzigt. Dat de aanbesteding met de tweede rectificatie van 12-12, dus vóór de brief van Reuten, 

naast de termijnen ook onder meer de gestanddoeningstermijn wijzigt, maakt dit anders. Hoezo is ook 

de gestanddoeningstermijn afhankelijk van de verlening van een kapvergunning? Dit geldt eens te 

meer voor de projectervaringseis. Deze wijzigingen in de aanbesteding zijn van doorslaggevend belang 

om de aanbesteding te kunnen winnen en kunnen niet worden toegeschreven aan gerechtelijke 

procedures met omwonenden.  

Het is goed om in gedachten te houden dat voor aannemers zulke wijzigingen administratieve 

rompslomp met zich meebrengen. De administratieve lasten voor inschrijven bij een aanbesteding zijn 

op zichzelf al hoog, naarmate de opdracht minder transparant is, wordt de last ervan groter. Daarvan 

is al sprake bij de oorspronkelijke aanbesteding als er twee data worden gecommuniceerd. Van welke 
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data moet worden uitgegaan bij de beprijzing? Stel dat je uitgaat van de februari-datum, om de 

goedkoopst mogelijke aanbieding te kunnen doen. Achteraf blijkt dat het project moet starten in 

september. De hele beprijzing moet opnieuw berekend worden. Het is toch ook weer werk, terwijl het 

lang niet zeker is, dat je überhaupt de opdracht gaat winnen.  

2.6 Meermaals rectificeren transparant? 
De aankondiging van de aanbesteding is vlak voor de deadline van de inschrijving twee maal 

gerectificeerd. Dit gebeurt op 10 en 12 december. Hoe zien deze rectificaties er uit? Is duidelijk te zien 

dat er sprake is van een rectificatie? 

Het aantal rectificaties op TenderNed komen weinig voor. Ze worden niet als zodanig geregistreerd. 

Zoeken op rectificaties in de aankondiging leidt tot 173 treffers. 173/38829 keer voor op TenderNed. 

Het gaat hier meestal om een rectificatie van de gunningsbeslissing.  

Rectificaties van de aankondiging, lopende 

de aanbesteding zijn via deze zoekopdracht 

niet te vinden. Zoeken op Google binnen de 

site van TenderNed, op de precieze 

rectificatietekst levert 300 treffers op, dat is 

0,77% van alle aanbestedingen via 

TenderNed. Hoe is te zien dat dubbel is 

gerectificeerd?  

 

Dit valt op als je zoekt op de TenderNed 

aankondigingen op “Oosterpark”. Dan zijn er 

3 aankondigingen met dezelfde titel maar 

met een andere datum. (Zie figuur 6).  

De opdracht is tweemaal gerectificeerd; volgens 

TenderNed op 10 en 12 december 2013. Op TenderNed is dat redelijk duidelijk te zien, als je zoekt op 

trefwoord “Oosterpark”. Als je een specifieke aankondiging als bookmark hebt bewaard, word je 

doorgeleid naar de meest recente aanbesteding. Dan is het niet duidelijk te zien.  

  

Figuur 6 Screenshot TenderNed zoekopdracht 
“Oosterpark"dd 10 april 2016 
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Op TenderNed verschijnt bij de verouderde aankondiging de volgende mededeling:  

 

Figuur 7 screenshot van het rectificatiebalkje van TenderNed dd 10 april 2016 

De rectificatie linkt meteen door naar de nieuwe wijzigingen. De vraag is of bij een tweede rectificatie 

de lezer automatisch ook in de meest recente publicatie terecht komt en of hij het dan in de gaten 

heeft, dat het niet gaat om 1 maar om 2 rectificaties. Het balkje valt heel erg op als het de eerste keer 

verschijnt. Als het de tweede keer verschijnt, is het exact hetzelfde balkje. Het gevolg is dat een 

tweede rectificatie lang niet zo opvalt als de eerste. Dat zou niet zo erg zijn, ware het niet dat in de 

“Verdubbeling Oosterpark”- aanbesteding de tweede rectificatie in tegenstelling tot de eerste, de 

cruciale informatie over de wijzigingen van de opdracht bevat.  

Ook is in de oorspronkelijke aankondiging niet te zien, dat niet eenmaal maar tweemaal is 

gerectificeerd. Dit roept de vraag op, hoe vaak het voorkomt, dat een opdracht meermaals wordt 

gerectificeerd. Als het veel voorkomt, zijn inschrijvers hier dan alert op? Uit de open data van 

TenderNed valt dit niet op te maken, omdat het aantal rectificaties van een aankondiging niet als 

parameter voorkomt.  

Omdat de publicatie van de opdracht zelf op Aanbestedingskalender is gedaan, is het de vraag of ook 

op aanbestedingskalender duidelijk te zien is, dat het om 2 rectificaties gaat. Zie onderstaande 

screenshots. Op aanbestedingskalender is, zoals het er een jaar later gepubliceerd is, van de 

rectificaties niet veel te zien.  

Dat twee keer is gerectificeerd is niet te zien. De gerectificeerde aankondigingen zijn terug te vinden 

op het tabblad “andere publicaties”. De stukken in dit tabblad zijn echter niet met een gewone inlog 

toegankelijk. Dat is te zien aan dat er niets aan te klikken valt in het Andere Publicaties tabblad. De 

tekst is niet onderstreept. Er zijn geen drie aankondigingen maar slechts 1 en die is gewijzigd maar 

wát gewijzigd is, is niet te zien. Ook is er geen waarschuwing te zien, dat er is gewijzigd, zoals bij 

TenderNed.  

(Zie de screenshots van figuur 9)  
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Figuur 8 Screenshot Aanbestedingskalender Tabblad Bijlagen 

  

 

Figuur 9 Screenshot Aanbestedingskalender tabblad andere publicaties, hier zijn de rectificaties van 10-12 en 12-12 te 
vinden maar niet aanklikbaar 

 

 2.7 Is de publicatie op Europees niveau transparant  
TenderNed en Aanbestedingskalender zijn niet de enige platforms waarop deze aanbesteding is 

gepubliceerd. De aankondigingen worden doorgestuurd naar TED en daarmee in Europa gepubliceerd. 

Hier kan de aanbesteding in meer talen gelezen worden. De hele bedoeling van het Europese 

aanbesteden is immers dat ook buitenlandse aannemers een kans kunnen maken op het binnenhalen 

van de order. Omdat de aanbesteding via Aanbestedingskalender is gegaan, stuurt 

Aanbestedingskalender de gegevens ook door naar TED.  

Een onderstaande screenshot toont hier van TenderNed afwijkende data. Opvallend is dat 

internationale inschrijvers op de aanbesteding de eerste rectificatie met daarin de verlenging niet op 
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de 10e maar pas op de 13e meekrijgen, dat is 4 dagen voor de aanvankelijke uiterste inschrijfdatum. 

Als klap op de vuurpijl komt dan de tweede rectificatie op de dag van de deadline zelf. De uiterste 

inschrijfdatum komt in afwijking van TenderNed toch weer op de aanvankelijke 17-12-13 te staan.  

Voor gegadigden uit het buitenland (Voor zover Europese ondernemers aangewezen zijn op Ted om 

van publicaties kennis te nemen) is het onmogelijk dat zij gegeven de TED-publicatiedata hebben 

kunnen inschrijven op de opdracht.  

 

Figuur 10 Screenshot TED, 21 april 2016 let op verschil met Figuur 5, screenshot TenderNed 

 

2.8 Verwarring door rectificaties 
Het is goed voorstelbaar dat tweemaal rectificeren verwarringen oplevert. Dit is eens te meer zo, nu 

de opdrachten op aanbestedingskalender zijn gepubliceerd en er minder aannemers toegang toe 

hebben. En nog meer zo, nu ook TED-aankondiging sterk afwijkt van TenderNed en via 

aanbestedingskalender de aankondigingen van vóór de rectificaties niet zijn aan te klikken. Het wordt 
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zo een behoorlijke legpuzzel. Wat komt er van welke rectificatie mee bij welke ondernemer en vooral: 

wanneer?  

Zo is het mogelijk dat de lezer van het niet-gerectificeerde stuk uitkomt bij de 1e rectificatie maar niet 

veronderstelt dat er ook nog een tweede rectificatie is. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen, omdat die 

er op de 10e van december ook nog niet is. Hoe weet een aannemer die op 11 december kijkt en ziet 

dat de deadline is vertraagd, dat er op 12 december via TenderNed nóg een rectificatie komt, 

waarmee de opdracht wel inhoudelijk wordt gewijzigd en hij weer opnieuw aan de slag moet?  

Hierbij speelt ook mee dat het net voor de vakantieperiode valt. Een aannemer zou dus kunnen 

denken op 10 december, “oh mooi die ambtenaren, ze stellen alles uit. Ik hoef pas in februari de 

gunning te verwachten en het bestek is al af. Ik kan nog rustig op de wintersport”. Om dan er bij 

thuiskomst achter te komen (of niet eens, omdat je niet weet dat je na de 12e nog eens moet kijken) 

dat de berekening helemaal opnieuw moet worden gemaakt, met een start in september in plaats van 

in maart en een veel kortere gestanddoeningstermijn, terwijl er meer aannemers voor de opdracht in 

aanmerking kunnen komen omdat de projectervaringseis naar beneden is bijgesteld.  

Dat TenderNed het mogelijk maakt meermaals te rectificeren, maar niet per opdracht registreert hoe 

vaak de opdracht gerectificeerd is, maakt dit nog minder duidelijk. Je kan wel zien dat een opdracht is 

gerectificeerd en je komt ook wel bij de meest recente versie van de opdracht uit. (Op de tiende kom 

je dus bij de eerste rectificatie uit en op de 13e bij de tweede). Maar hoe vaak de opdracht is 

gerectificeerd is aan de aankondiging niet te zien en dat de opdracht is gerectificeerd, valt alleen op te 

merken uit het balkje. Ook dan is uit de aankondiging alleen met een flinke vaardigheid in begrijpend 

lezen uit de aankondiging op te maken, wát er nu is gerectificeerd.  

Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat rectificaties niet vaak voorkomen. Via de open data van 

TenderNed wordt niet geregistreerd hoe vaak een opdracht wordt gerectificeerd. Wel kan je door 

zoeken van de specifieke rectificatietekst op google opmaken dat deze rectificatietekst in totaal 300 

opdrachten voorkomt.  

Ook kan het zijn dat gedurende de procedure door elkaar wordt gehaald wat is gewijzigd per welke 

rectificatie. Het is ook mogelijk dat de lezer bij de rectificatie niet terecht komt bij het eerste maar 

meteen bij het meest recente stuk. In dit geval kan verwarring ontstaan wanneer de wijzigingen in de 

eerste rectificatie niet zijn overgenomen in de tweede rectificatie maar als bekend worden 

verondersteld.  

De verwarring is op zichzelf al mogelijk omdat er rectificaties zijn, ook al is de rectificatie op zichzelf 

helder verlopen.  Ook als de rectificaties helder zijn maar de bestekstekst daarvan afwijkt. Zoals blijkt 

uit de Nota van Inlichtingen, vergist de aanbestedende dienst zich er ook mee. Zie bijvoorbeeld 

onderstaande vraag uit de Nota van Inlichtingen 1:  (alleen gepubliceerd via Aanbestedingskalender)  
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 Omdat de planning zo zwaar meeweegt bij de uiteindelijke beoordeling en de procedure twee maal is 

gerectificeerd, waarbij niet aan alle inschrijvers aantoonbaar duidelijk is meegedeeld dat de procedure 

twee maal is gerectificeerd, is van belang te weten dat de beoordelingscommissie alleen de 

documenten heeft beoordeeld en niet heeft gekeken naar de data waarop de inschrijvingen zijn 

ingeleverd.  

Dat is ook te zien in het proces- verbaal dat van de aanbesteding is gemaakt. Hier is wel te zien dat er 

14 inschrijvingen zijn gedaan. Wanneer die inschrijvingen zijn gedaan valt er niet uit op te maken. Er is 

dus geen onderscheid gemaakt naar de procedure, of geregistreerd wanneer de biedingen zijn 

binnengekomen, terwijl dit enorm uitmaakt in de gedane aanbiedingen.  

 

2.9 Conclusie 
De conclusie is dat de transparantie van het aanbestedingsproces erg te wensen overlaat. Dit is in 

strijd met artikel 1.9 lid 1 van de Aanbestedingswet. Hiermee is de aanbesteding onrechtmatig. 

Hierdoor is het bovendien mogelijk dat de gegadigden ongelijk zijn behandeld, wat strijd oplevert met 

het gelijkheidsbeginsel van artikel 1.8 van de Aanbestedingswet.  

Oorzaken hiervoor zijn gelegen in een combinatie van de volgende factoren:  

- Publiceren op aanbestedingskalender, dat dit in verband met het Europese karakter 

doorstuurt naar TenderNed en TED; dit hoeft niet onduidelijk te zijn op zich, maar is dat wel, 

wanneer de drie platforms op verschillende wijze rectificeren en niet alle data gelijkluidend 

worden meegenomen;  

- Tweemaal rectificeren op zichzelf; 

- Het aanvankelijk uitstellen van de datum en pas daarna met inhoudelijke wijzigingen komen; 

- Kort voor de deadline rectificeren; 

- Het afzwakken van selectie-eisen in de Nota van Inlichtingen, waarván de datum is 

verschoven; 

- Het aanvullen van gunningscriteria met cruciale informatie in de Nota van Inlichtingen; 

waarván de datum is verschoven; 

- Het hanteren van twee mogelijke startdata waarbij het afhangt van het bestuurlijk proces 

welke datum leidend is; 

- Niet aanvullend aan de aannemers actief meedelen dat de opdracht is gewijzigd; 

- Het presenteren van een sterk gewijzigde inschrijfstaat in de Nota van Inlichtingen; 

- Het door elkaar lopen van de communicatie van de bestuurlijke besluitvorming (raadsadres) 

met de aanbestedingsprocedure.  

 

Door de combinatie van deze factoren is het onaannemelijk dat nog kan worden volgehouden 

dat hier sprake is van een transparante procedure, hetgeen strijd oplevert met artikel 1.9 van 

de Aanbestedingswet. Hiermee is de aanbesteding onrechtmatig.  

 

Daarnaast kan worden beredeneerd, dat hier ook sprake is van strijd met het het 

zorgvuldigheidsbeginsel van artikel 3:2 Awb. Dat is dan niet alleen omdat ook een inkopende 

overheid zich aan bestuursrechtelijke beginselen moet houden an sich, maar ook omdat het 
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raadsadres informatie geeft over data, die voor de inschrijvers op de aanbesteding van belang 

kan zijn, terwijl het niet voor alle inschrijvers van tevoren duidelijk is dat ook uit die hoek voor 

de aanbesteding relevante informatie komt.  

 

Daarnaast is het niet wenselijk, dat een project waarbij de politici nog tijdens en zelfs na de 

aanbestedingsprocedure nog moties aannemen en wethouders nog toezeggingen doen over 

het aantal te behouden bomen, over het pierebadje, over de horecagelegenheid, over de 

peuterspeelplek etc. en het ontwerp dus niet zo vast ligt, of dan al moet worden aanbesteed. 

Er zijn nog tijdens de raadsvergadering nog aanvullende verlangens ingediend van raadsleden 

bij het project. Zo weet een aannemer al helemaal niet wat er nu gedaan moet worden.  

 

Als het definitieve ontwerp zo omstreden is, dat  

- vanaf de eerste aankondiging geen definitieve startdata kunnen worden vastgesteld; 

- het voorwerp van de opdracht zelf politiek ter discussie staat;   

- het besluit van meet af aan dreigt te worden uitgesteld om wat voor reden dan ook, of die nu 

binnen of buiten de organisatie gelegen is;  

- op meerdere onderdelen het plan wordt gewijzigd; 

Dat maakt het niet vriendelijk naar zowel de eigen inkoopafdeling als de opdrachtnemers toe 

om een order uit te zetten, waarvan cruciale randvoorwaarden nog onduidelijk zijn.  
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3 Wezenlijke wijzigingen 
 

3.1. Inleiding 
In het voorgaande is besproken dat de aanbestedingsprocedure twee maal is gerectificeerd en dat er 

ookk tijdens de Nota van Inlichtingen sprake is van wijzigingen van de opdracht. Dat is op zichzelf niet 

ondubbelzinnig en eenduidig. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de inhoud van die 

wijzigingen. Dat is van belang omdat het afhankelijk is van de inhoud van de wijziging hoe de 

procedure verder moet verlopen.  

 Vooraleer de wijzigingen in de aanbesteding aan de orde komen, eerst een stukje 

achtergrondinformatie over het wettelijk kader van wijzigingen en rectificaties. Wat er precies 

wettelijk geregeld was ten tijde van de aanbesteding van het Project Verdubbeling Oosterpark over 

wanneer opnieuw moet worden aanbesteed, is een ingewikkeld verhaal. Het is beleidsmatig gezien 

niet duidelijk wanneer kan worden volstaan met een rectificatie zonder de deadline te verschuiven, 

wanneer moet worden gerectificeerd met het verschuiven van de deadline en wanneer opnieuw 

moet worden aanbesteed.  

Dat komt door de verschillende herkomst van regels over wijzigingen. Als sprake is van een wezenlijke 

wijziging moet naar Europees recht opnieuw worden aanbesteed. Dat is dwingend recht en is 

uitgemaakt in Europese Jurisprudentie, sinds 200018 en ook als zodanig erkend door de Nederlandse 

rechter. Uitspraken van het Europese Hof zijn van dwingend recht met een directe werking.  

Het publiceren van de opdrachten gaat via het publicatieorgaan voor aanbestedingen SIMAP. Dit heeft 

voor kennisgevingen van rectificaties een apart formulier. SIMAP waarschuwt wel dat bij een 

belangrijke wijziging de deadline moet worden verschoven.  

TenderNed heeft de tekst van SIMAP overgenomen ten aanzien van de formulieren en de FAQ van 

TenderNed. Dat betekent dat TenderNed zich aansluit bij het via SIMAP geïntroduceerde figuur van de 

“belangrijke wijziging”. TenderNed staat toe te rectificeren. Wanneer het gaat om een belangrijke 

wijziging moet volgens de FAQ van TenderNed de deadline worden verlengd.  

Er is dus een norm uit jurisprudentie waaruit voortvloeit dat wezenlijke wijzigingen opnieuw moeten 

worden aanbesteed. En uit de formulieren van SIMAP blijkt, dat bij belangrijke wijzigingen de deadline 

moet worden verlengd. Dat beleid roept de vraag op wanneer precies sprake is van een belangrijke 

wijziging niet zijnde een wezenlijke wijziging en wanneer sprake is van een belangrijke wijziging wel 

zijnde een wezenlijke wijziging. TenderNed licht dit niet verder toe.  

Op de website van PIANOo, waar aanbestedende diensten terecht kunnen met vragen over 

aanbestedingsrecht en aanbestedingsbeleid (en waar TenderNed onderdeel van uitmaakt) wordt niet 

toegelicht wanneer sprake is van een “belangrijke wijziging” en wanneer dan de deadline moet 

worden verlengd en wanneer niet. Op de website van PIANOo vinden we wel terug aan de hand van 

jurisprudentie, wanneer sprake is van een wezenlijke wijziging. Dit is te vinden onder de rubriek 

www.pianoo.nl/Regelgeving/Jurisprudentie/Jurisprudentieoverzicht/Type Opdracht  

Hier wordt hoofdzakelijk uitgelegd wanneer sprake is van een wezenlijke wijziging. Wel wordt hier nog 

als voorbeeld het Shanks-arrest aangehaald, waarin wordt aangegeven dat niet iedere belangrijke 
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 HvJEG, 5 oktober 2000, C-337/98 Commissie/Frankrijk (Rennes) HvJEG C-496/99, Succhi di Frutta 
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wijziging een wezenlijke wijziging is, en dat een wezenlijke wijziging het economisch evenwicht moet 

wijzigen in het voordeel van de opdrachtnemer, zoals ook gesteld werd als voorwaarde in het 

Pressetext-arrest.   Op de website van PIANOo wordt nog gewag gemaakt van een uitspraak van het 

Hof van Arnhem19, waarin men het heeft over een mogelijk ongeoorloofde substantiële wijziging.  

Erg duidelijk wordt het er hierdoor niet op. Het economische evenwicht-criterium uit de Shanks-

uitspraak kwam al terug in het Pressetext-arrest. Deze laatste uitspraak zal ik in het navolgende als 

richtinggevend beschouwen voor wanneer sprake is van een wezenlijke wijziging.20 

Uitgaande van de Pressetext-criteria is sprake van een wezenlijke wijziging als de aanbesteding: 

1. zou hebben geleid tot toelating van andere inschrijvers of tot de keuze voor een 
andere offerte of 
2. de markt in belangrijke mate uitbreidt tot (werken, leveringen en) diensten die in de 
oorspronkelijke opdracht niet waren opgenomen 
3. het economisch evenwicht van de overeenkomst op niet-voorziene wijze wijzigt in het 
voordeel van de opdrachtnemer. 

 
Over dubbel rectificeren is geen apart beleid. Moet dan niet volgens dezelfde logica worden gewerkt 
en de termijn opnieuw worden verlengd? Helemaal als deze tweede rectificatie, in tegenstelling tot de 
eerste rectificatie sterke inhoudelijke wijzigingen heeft? Het ligt in de rede te veronderstellen, dat het 
argument hiervoor is geweest dat dit niet is gebeurd, omdat de termijn al eerder is verlengd. Daarmee 
wordt miskend dat op deze manier verschil in informatie tussen eerdere en latere inschrijvers wordt 
gecreëerd en het mogelijk is door een onvolledige informatievoorziening aan de een of juist een 
volledigere informatievoorziening aan de ander, ongewenste inschrijvers buiten de deur te houden.  
 
De vraag of er sprake is van een belangrijke wijziging, lijkt met de publicatie van de eerste rectificatie, 
die de termijn verlengt, door de aanbestedende dienst bevestigend te zijn beantwoord. Dat is echter 
te snel geredeneerd. De raadsbrief kondigt als enige motivatie aan dat de deadline is verschoven in 
verband met onzekerheid over gerechtelijke procedures ten aanzien van de bomenkap en negeert dat 
er op dat moment de aankondiging op TenderNed al tweemaal is gewijzigd. De gerechtelijke 
procedures hebben met de inhoudelijke wijzigingen van de tweede rectificatie niets te maken. Het 
wekt de schijn dat de aanbesteding naar een bepaalde aannemer wordt toegeschreven.  
Of er ook sprake is van een wezenlijke wijziging, komt aan de orde in de volgende paragraaf.   
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 ECLI:NL:GHARN:2010:BN8784. 
20

 HvJEU, 19 juni 2008, C-454/06, Zie voor het richtinggevende karakter van deze uitspraak onder meer Hebly 
2008, maar ook de Notitie Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen van Europa Decentraal, p. 45. 
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3.2 Wijzigingen ten gevolge van de rectificaties  
 

Een eerste wijziging is de sluitingsdatum ten gevolge van de rectificaties is de sluitingsdatum. Door de 

eerste rectificatie is blijkens TenderNed de oorspronkelijke sluitingsdatum vlak voor het einde van de 

termijn verlaat van 17 december 2013 naar 5 februari 2014. De tweede rectificatie heeft geen 

gevolgen voor de gewijzigde sluitingsdatum.  

De tweede rectificatie herhaalt de wijzigingen van de eerste rectificatie, maar wijzigt bovendien de 

selectie-eis, de projectervaring wordt uitgebreid van 3 jaar naar 5 jaar. Hierdoor kunnen meer 

aannemers voor de opdracht in aanmerking komen.  

De volgende ervaringseisen zijn gesteld in de niet-gerectificeerde aankondiging op TenderNed.  

 21 

De eerste rectificatie wijzigt de selectie-eisen niet.  

De tweede rectificatie heeft wél gevolg gehad voor de selectie-eisen. De gestelde minimumeisen zijn 

in het bestek gerectificeerd en afgezwakt. In plaats van ervaring met referentieprojecten in de 

afgelopen drie jaar, is nu ervaring met referentieprojecten van de afgelopen vijf jaar al voldoende.  

Zie de onderstaande screenshot van de tweede aankondiging op TenderNed: 

                                                           
21 https://www.tenderned.nl/tenderned-

web/aankondiging/detail/publicatie/akid/466ed97a9ac9325ae714726b9cbebdfe/pageId/D909A/huid

igemenu/aankondigingen/cid/814901/ 
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Dat er door de afzwakking van de ervaringseis meer gegadigden in aanmerking komen voor de 

opdracht, is evident. Dat dit eens te meer zo is voor de gestanddoeningstermijn, blijkt uit de vragen 

die de inschrijvers stellen tijdens de Nota van Toelichting.  

Door deze tweede rectificatie is al sprake van een wezenlijke wijziging. In het navolgende zullen we 

zien dat naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen het hele bestek op de schop gaat en de 

ervaringseis nog verder wordt afgezwakt.  

3.3 Wijzigingen in de Nota van Inlichtingen  
 

Naast de gebruikelijke eigenverklaring / model K verklaring,inschrijving in het Handelsregister en 

verklaring van inschrijving bij combinatie is de 

inschrijvers bij de oorspronkelijke aankondiging 

blijkens TenderNed gevraagd om een VCA** 

certificaat , een kwaliteitssysteem certificaat obv 

ISO 9001: 2000 of gelijkwaardig en om een 

groenkeur BRL groenverzorging én een 

groenkeur BRL boomverzorging.  

Eerste opvallendheid is dat de winnende 

aannemer, van Gelder, dat helemaal niet heeft. 

Dat is ook niet zo gek. Het zou eerder vreemd 

zijn als asfaltleggers in Nederland een certificaat 

boomverzorging zouden moeten hebben.  

Toch is het niet vreemd dat er in de selectie-eisen naar een Groenkeur wordt gevraagd. Het 

Groenkeur zegt zelf:  

Figuur 11: Screenshot  
Certificaten Van Gelder d.d. 6 april 2016 
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Dat lijkt dan toch wel een minimum-eis voor een natuurpark. Sterker nog, iedereen met een 

Groenkeur-certificaat Boomverzorging zal wel weten dat de onwenselijke situatie uit het vorige 

rapport van Herstel Oosterpark, waarin er bij regen wordt doorgewerkt en over boomwortels heen 

gereden, dat dat niet verstandig is. En evenmin is het verstandig om met een shovel een grindpad aan 

te leggen rondom een honderd jaar oude Parrotia.  

Het punt is alleen dat de enige die dat doet, de aannemer, dat ook niet hoeft te weten. Blijkens de 

Nota van Toelichting vraagt de aannemer naar het certificaat boomverzorging. Is dat echt nodig, of 

alleen voor de werkzaamheden aan de bomen? 

 

Het groenkeur boomverzorging is blijkens de vragen en antwoorden van de Nota van Inlichtingen 

alleen nodig voor de boomwerkzaamheden. Blijkens de Tweede Nota van Toelichting wordt ook de 

Eigen Verklaring hierop aangepast. Dat kan niet. Dat tijdens een Nota van Toelichting geen wijzigingen 

kunnen worden opgenomen ten aanzien van de technische eisen, blijkt uit onder meer de Pressetext 

uitspraak.  

Ook in de recente Max Havelaar arrest van het Europese Hof van Justitie staat hier een passage over 

in ro. 55:  
 Zoals de advocaat-generaal in punt 71 van haar conclusie heeft opgemerkt, kunnen met de in die bepaling bedoelde nadere 

inlichtingen over het bestek en de aanvullende stukken weliswaar bepaalde verduidelijkingen worden aangebracht en inlichtingen 

worden verstrekt, maar kan langs deze weg niet — zij het ook door correcties — de betekenis worden gewijzigd van de 

belangrijkste voorwaarden van de opdracht — waaronder de technische specificaties en de gunningscriteria — zoals die in het 

bestek zijn geformuleerd en waarop de belanghebbende marktdeelnemers zich rechtmatig hebben gebaseerd voor hun 

beslissing, een offerte voor te bereiden of juist van deelneming aan de betrokken aanbestedingsprocedure af te zien. Dat blijkt 

zowel uit het feit dat voormeld artikel 39, lid 2, de woorden „nadere inlichtingen” gebruikt als uit de korte termijn — zes dagen — 

die volgens die bepaling mag liggen tussen de mededeling van bedoelde nadere inlichtingen en de uiterste datum voor indiening 

van offertes. 

Deze uitspraak is ook duidelijk over het wijzigen van technische specificaties in de Nota van 

Inlichtingen. Dat kan dus helemaal niet. Wat je door zulke verduidelijkingen vraagt van de aannemers 

is dat zij in de beperkte tijd tussen de Nota van Inlichtingen en de Sluitingsdatum nog een offerte 

kunnen opstellen. Dan had opnieuw moeten worden aanbesteed.  

Hoe kan het dan dat de inkoper nu juist dit voor de toestand in het Oosterpark belangrijke eis heeft 

laten vallen, terwijl de eis zelf niet is toegelaten? Dit wekt de schijn dat de aanbesteding naar een 

specifieke aannemer is toegeschreven. 
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De ervarings eis wordt verderop in dezelfde Nota van Toelichting, nog verder afgezwakt. In plaats van 

3 projecten in 3 jaar uit de eerste aankondiging naar 3 projecten in 5 jaar in de gerectificeerde 

aankondiging d.d. van 12 december, is het nog twee weken later nog maar 1 project in 5 jaar: 

 

Dat breidt de kring van gegadigden nog verder uit. Opnieuw wekt dit de schijn dat de aanbesteding 

naar een specifieke aannemer wordt toegeschreven.  

De tweede rectificatie wijzigt naast de ervaringseis ook de gestanddoeningstermijn van 100 terug naar 

60 dagen.  

 IV.3.7) Periode in dagen  

In plaats van: 100  

Te lezen: 60 11 

Door de gestanddoeningstermijn op het laatste moment te wijzigen, komen meer ondernemers in 

aanmerking voor de opdracht. Het ARW 2012 gaat standaard uit van een gestanddoeningstermijn van 

50 dagen.  

Opmerkelijk is dat hierover vragen worden gesteld tijdens de Nota van Inlichtingen op 14 januari 

2016. Een ondernemer vraagt:  

“lid 1 b Waarom wordt de gestanddoeningstermijn in afwijking van ARW 2012 op 100 dagen gesteld? Dit betreft aan aanzienlijke 

verlenging van de standaardtermijn” 

En een ander vraagt: ‘Termijnen van gestanddoening zijn van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de inschrijver. Een dergelijke 

lange termijn van gestanddoening is niet gebruikelijk. Het verzoek is om de reden hiervan nader aan te duiden.  

In plaats van de reden aan te duiden, antwoordt de aanbesteder summier dat de termijn weer terug 

wordt geschroefd.  
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Het ARW 2012 meldt hierover het volgende voor zowel Europese als Nationale aanbestedingen.  

“Termijn van gestanddoening.  

2.20.1 Onverlet hetgeen is bepaald in 2.20.3 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 50 dagen 

na de dag waarop de uiterste termijn voor het indienen van de inschrijvingen is verstreken of, in voorkomend geval, 

de dag waarop de electronische veiling is afgesloten, tenzij in de aankondiging of de voor inschrijving relevante 

stukken een andere termijn is gemeld.  

2.20.2 De aanbesteder kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Het verzoek tot verlenging van de 

termijn van gestanddoening wordt niet gedaan aan de inschrijver die naar het oordeel van de aanbesteder zeer 

waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor de opdracht. De inschrijver kan aan een zodanig verzoek geen recht op 

de opdracht ontlenen.  

 

Op basis van het ARW is het dus zeer wel mogelijk af te wijken van de standaard 

gestanddoeningstermijn. Het is de vraag waarom, het stadsdeel licht dit in de vraag waarom, niet toe. 

Evenmin waarom er, op verzoek van een aannemer, weer vanaf wordt gestapt.  

Opnieuw een sterke inhoudelijke wijziging zonder dat bij deze rectificatie de termijn is gewijzigd. 

 

3.4 Wijzigingen in het Gunningscriterium Planning 
Blijkens de Nota van Inlichtingen zijn er veel vragen gesteld door de ondernemers over de EMVI-

criteria en over hoe dit precies meeweegt. Uit het bestek en de vragen van de eerste 

inlichtingenronde blijkt dat uit de tot dan toe bekende stukken niet duidelijk werd, hoe de boete bij 

het niet voldoen aan de EMVI-criteria worden berekend. Zie hieronder:  
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Als er 8 weken eerder dan de planning opgeleverd kan worden is op dit punt de maximale fictieve 

korting te behalen van €800.000  

De volgende screenshots komen uit het pdf dat getiteld is “bestek” van de stukken op 

aanbestedingskalender. 

 

In de Eerste Nota van inlichtingen worden de criteria nauwgezet toegelicht. Hier komt op 14-1 een 

aap uit de mouw. Voor wat betreft de versnelling van de planning blijkt die alleen van toepassing op 

de werkzaamheden aan de noordzijde van het park.  

 

Het EMVI-criterium planning geldt slechts voor de noordzijde van het park. Deze voorwaarde is niet 

eerder bekend gemaakt dan 14 januari, in een lastig te vinden bijlage 19 vragen en antwoorden in het 

mapje bijlagen bij de Nota van Inlichtingen.  
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Met de oplevering van de Noordzijde blijkt een korting te behalen die kan oplopen tot 100.000 euro 

voor iedere week dat het project aan de Noordzijde eerder wordt opgeleverd. 

 

Korting op basis van de planning. Maar het aanvankelijke bestek ging uit van twee hele verschillende 

data. Van welke datum moet je dan uitgaan?Dat dit ook niet alle aannemers duidelijk is, blijkt uit de 

vragenlijst bij de eerste Nota van Inlichtingen 

 

De inschrijvers willen best een realistische planning indienen voor een gunstigere EMVI beoordeling 

maar welke startdatum gekozen wordt maakt daarvoor nogal uit.  

Onduidelijkheid hierover is van belang voor de gunning van het project. Hier zien we de opmerkingen 

van het stadsdeel dat onder meer niet eerder mag worden gestart met de werkzaamheden dan 8 se-

september 2014 terwijl de aannemer uitgaat van een mogelijke startdatum van 3 maart 2014. De start 

van 3 maart blijkt gunstiger voor de planning.  
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En:  

 

Er moet rekening mee worden gehouden dat deze vragen in de Nota van Inlichtingen worden 

gepubliceerd dd. 14 januari. De sluitingsdatum van de opdracht is 5 februari. Een opdrachtnemer 

heeft dan minder dan 2 weken de tijd om te bedenken dat de startdatum nu definitief op 8 september 

plaatsvindt, terwijl het stadsdeel dit blijkens het raadsadres al wist vanaf 18 december 2013. Opnieuw 

is sprake van een wezenlijke wijziging in een laat stadium van het proces.  
3.5 Wijzigingen in de Nota van Inlichtingen het Gunningscriterium overlast 
 

Wat is precies overlast? Dat wordt uit het bestek niet duidelijk. Omdat dit zwaar meeweegt in de 

beoordeling is dat cruciaal om te weten.  

In het bestek staat alleen:  

 

En  

 

Op basis van deze eerste algemeen versie van het bestek is nog te bedenken dat het gaat om alle 

bewoners, bedrijven en instellingen rondom het park. De opdrachtnemer lijkt hier gevraagd te 

worden om enige creativiteit aan de dag te leggen. Voor mensen die hun hond willen uitlaten daar of 

iets dergelijks.  

 

De overlast van omwonenden blijkt obv de Nota van Inlichtingen van 14 januari alléén te bestaan uit: 

1 de examenperiode van het Cosmicus Montessori Lyceum in mei 2015.  

2 slapende babys en peuters bij de creche Kinderrijk, tussen 12:30 en 15:00. 
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Dit is van belang vanwege de dubieuze procesgang. Als de aannemer niet aangeeft op deze of gene 

manier rekening te houden met de slapende baby’s dan wordt de hele inschrijving terzijde gelegd. Het 

is dus van belang om precies te weten, wat de beide EMVI-criteria inhouden. Wanneer pas 14-1 na 

twee rectificaties blijkt wat de emvi-criteria zijn, is het, gegeven de rectificaties, goed mogelijk dat er 

dan al inschrijvingen binnen zijn, die geen rekening hebben gehouden/konden houden met de 

precieze invulling van de emvi-criteria.  

Ook wordt het hierdoor de vraag, of de deadline met de wijzigingen die in de Nota van Inlichtingen 

zijn gekomen , niet opnieuw kwalificeren als een belangrijke dan wel een wezenlijke wijziging. Hier 

wordt in een veel te laat stadium van het proces pas duidelijk wat de beoordeling beperking van 

overlast voor omwonenden inhoudt.  

3.6 Wijzigingen achteraf, gedurende de looptijd van het project 
 

Naast wijzigingen gedurende het aanbestedingsproces, kunnen ook na afloop van het 

aanbestedingsproces wijzigingen voordoen, die tot een nieuwe aanbesteding zouden moeten leiden. 

Anders zou een opdracht kunnen worden opgerekt, met alle werkzaamheden daarna.  

Het gaat hier om werkzaamheden die gedurende de uitvoering ontstaan. Het kan dan gaan om 

bijvoorbeeld het zaaien van wormen om de verslemping tegen te gaan, het graven van geulen ten 

gevolge van de vlak aangelegde molgoten, het opnieuw of alsnog uitvoeren van werkzaamheden uit 

het bestek om goede of minder goede redenen. Als deze werkzaamheden bij elkaar zodanig zijn van 

omvang dat ze buiten de oorspronkelijke opdracht, ontstaat een wezenlijke wijziging een nieuwe 

aanbestedingsplicht.  

Wetgeving en beleid was hierover vrij onduidelijk. Dit gaat immers niet zozeer om de 

aanbestedingsprocedure als wel daarna, in de 3e fase van het inkoopproces, waarin de contracten 

worden beheerd. Dit onderwerp komt aan de orde in hoofdstuk 5 van dit rapport.  

De nieuwe aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU heeft wel een artikel gewijd aan wijzigingen ná de 

gunning. Dit artikel is duidelijk over wanneer opnieuw moet worden aanbesteed en hoe moet worden 

gerectificeerd, als er niet opnieuw moet worden aanbesteed. Het artikel gaat ook in op de vraag wat 

er gebeuren moet met opeenvolgende wijzigingen. Uit dit artikel valt op te maken dat het beleid ten 

aanzien van wijzigingen gedurende de looptijd van de aanbesteding eerder strikter dan minder strikt is 

geworden.  

Dit moet “aangebracht in duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsbepalingen”. Als 

sprake is van een verhoging van meer dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht, had 

opnieuw moeten worden aanbesteed.22 Nu moet worden opgemerkt dat de Richtlijn weliswaar geldt 

en gedeeltelijk is geïmplementeerd in de Aanbestedingswet, de nieuwe richtlijn heeft door de 

                                                           
22

 Artikel 72 lid 1 onder B Rl. 2014/24. 
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implementatietermijn nog geen rechtstreekse werking. Dat hierin concrete normen worden gegeven 

over wanneer een aanbesteding zodanig is gewijzigd dat opnieuw moet worden aanbesteed, is dus 

hoogstens indicatief. Nu inmiddels de kosten voor het project zijn opgelopen tot 13 miljoen, in plaats 

van de oorspronkelijke 6 miljoen, is deze –indicatieve- waarde zeker bereikt.  

3.7 Conclusie 
 

Samengevat is de procedure twee maal gewijzigd en heeft via de 3 aanbestedingsplatforms dat zes 

verschillende publicaties opgeleverd. De rectificaties zijn in de week voor de deadline voltrokken en 

de tweede bevat inhoudelijke wijzigingen. Hierbij is van aanbestedingskalender, dat de wijziging 

overschrijft, niet na te gaan hoe het er oorspronkelijk heeft gestaan. Dat er twee rectificaties zijn 

geweest, is bij aanbestedingskalender niet te zien. De eerste rectificatie schort de deadline op, de 

tweede rectificatie wijzigt de ervaringseis en de gestanddoeningstermijn.  

Met deze tweede rectificatie is sprake van een wezenlijke wijziging. Zo dit nog twijfelachtig is, is het 

zeker bij de wijzigingen in het bestek die met de gewijzigde inschrijfstaat bekend worden en de 

bekendmaking van de Nota van Inlichtingen bekend zijn geworden. De kring van gegadigden wordt 

zowel door de wijzigingen in de 2e rectificatie als in de wijzigingen in de Nota van Inlichtingen, 

aanzienlijk uitgebreid.  

Al ten tijde van de tweede rectificatie, had de aanbesteding opnieuw moeten worden doorlopen. 

Aangezien de startdatum van het project niet bekend was bij de aankondiging terwijl het 

gunningscriterium nu juist is gelegen in de vlotte planning, is het überhaupt de vraag waarom al zo 

vroeg is aanbesteed. Had er niet eerst intern binnen de gemeente overleg moeten plaatsvinden over 

de uitvoerbaarheid van het definitieve ontwerp en aanvullende randvoorwaarden ten aanzien van 

milieu, water e.t.c, alvorens er wordt ingekocht? Door de rectificaties in stand te laten met een 

verschoven termijn; terwijl het EMVI-gunningscriterium van de opdracht voor een belangrijk deel 

gelegen is in de planning van het project, zijn de wijzigingen allesbehalve duidelijk voor aannemers. 

Stel nu dat ik aannemer ben, verder aan alle voorwaarden voldoet, maar die slechts 1 relevant project 

heeft gehad de afgelopen 5 jaar. Ik kijk in de aanvankelijke aanbesteding Verdubbeling Oosterpark en 

zie dat ik geen kans maak. Ik haak af maar wacht op een wonder. Stel dat ik normaal oplettend ben en 

zie dat vervolgens de aanbesteding wordt gerectificeerd. Dan had ik in de rectificatie moeten duiken 

en nog niet gezien dat ik nu nog niet voor de opdracht in aanmerking kwam. Bij de tweede rectificatie 

was er immers nog een eis van 3 relevante projecten de afgelopen 5 jaar.  

Stel dat ik nu meer dan normaal oplettend ben en zelfs op het juiste moment zie dat de aanbesteding 

twee maal is gerectificeerd, dat ik al een toegang hád tot aanbestedingskalender en hier achteraf, op 

precies 14 januari zelf actief in de Nota van Toelichtingen van een voor mij niet relevante 

aanbesteding kijk. Had ik dan alsnog kunnen inschrijven? Als alles beprijzen en de inschrijving 

compleet op tijd binnenkrijgen in 2 weken kan, is dat niet onmogelijk maar voorshands erg 

onwaarschijnlijk. Het is bovendien in strijd met het gelijkheidsbeginsel omdat de deelnemers die door 

vragen de eisen omlaag hebben gekregen bij de Nota van Inlichtingen, langer de tijd hebben gehad 

over dezelfde opdracht na te denken dan de deelnemers die van tevoren niet dachten in aanmerking 

te komen.  
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Daarnaast, maar de vraag is hoe relevant dit is, omdat ook voor Europees aanbestede opdrachten 

nauwelijks belangstelling blijkt te bestaan vanuit het buitenland, is het bij voorbaat haast onmogelijk 

geweest, om met alleen de kennis van TED in te schrijven op deze aanbesteding. Dat zou nog mogelijk 

zijn geweest als een buitenlandse ondernemer meteen een lidmaatschap had genomen op de 

uitsluitend Nederlandstalige aanbestedingskalender, en hier nauwgezet de nieuw te verschijnen 

stukken had gevolgd.  
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4 Duurzaamheid  
Bij de uitvoering van werkzaamheden heeft Stichting Herstel Oosterpark op diverse punten 

geconstateerd dat in zowel plan als uitvoering geen of niet voldoende rekening is gehouden met de 

flora en fauna, waterbeheer en de bodemgesteldheid van het park, zowel bij de uitvoering van de 

werkzaamheden als in het ontwerp.  

Dit blijkt onder meer uit:  

de massale kap van bomen in het uiteindelijk uitgevoerde plan, het gebrek aan opvang van 

regenwater, de wateroverlast op zich, de gevolgschade voor het ingezaaide gras, de omhooggedreven 

bloembollen en de veelal monumentale bomen, die dagen in plassen water staan in het groeiseizoen; 

daarnaast het doorgaan van werkzaamheden bij hevige regen, het over worteldekken heen rijden met 

zware machines, het om de parrotia heen rijden met een graafmachine, om een grindbak aan te 

leggen en het graven van geulen door worteldekken.  

Als er ook niet om gevraagd is, het park duurzaam te renoveren, is het geen wonder dat het er bij 

droogte als een woestijn en bij nat weer als een moeras bij ligt. Dit brengt ons op de vraag: In 

hoeverre is tijdens het aanbestedingsproces rekening gehouden met duurzaamheid?  

4.1 Duurzame selectie 
Met selectie-eisen kunnen eisen worden gesteld aan de inschrijvers, ongeacht hun inschrijving. In een 

Europese aanbesteding moet de opdracht worden opengesteld voor alle gegadigden in Europa. Dat 

kunnen eisen zijn op financiëel gebied of ten aanzien van de technische bekwaamheid van 

deelnemers. Ook kunnen eisen worden gesteld op het gebied van duurzaamheid.  

Met de selectie-eisen kunnen ook eisen worden gesteld aan duurzaamheid, milieu en fair trade. Het 

hangt hier wel van af hoe die eisen precies worden gesteld. Opvallend is dat de duurzame selectie-

eisen wijzigen, zowel tijdens de tweede rectificatie als bij de Nota van Inlichtingen.  

Eisen aan de duurzaamheid worden onder meer gesteld in de aanbesteding van de ervaringseisen. We 

zien dat terug in de aankondiging. Gevraagd wordt om ervaring met minimaal één referentiewerk in 

een park van minimaal 350 hectare. Een bescheiden ervaringseis, die het op zich mogelijk maakt dat 

er rekening wordt gehouden met duurzaamheid. Daarnaast is in de – niet-gerectificeerde – 

aankondiging bij de selectie gevraagd om een groenkeur groenverzorging en een groenkeur 

boomverzorging.  
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Figuur 12 Groenkeur kenmerk boomverzorging 

Een eerste opmerkelijkheid is dat het niet toegestaan is om te verwijzen in aanbestedingen naar 

keurmerken, zonder de specificaties daarvan uit te schrijven. Hierover is recent een belangrijke 

uitspraak geweest van het Europese Hof van Justitie, 10 mei 2012 C-368/10. In deze uitspraak is de 

Provincie Noord-Holland veroordeeld voor het vragen naar het “Max Havelaar-keurmerk”. 

In deze “Max Havelaar”-uitspraak wordt gesteld dat een aanbestedende dienst, gelet op het 

nauwkeurigheidsvereiste, niet kan volstaan met het enkele verwijzen naar een keurmerk. De 

specificaties die het keurmerk heeft, moeten als technische eisen worden uitgeschreven. Dit is om te 

voorkomen dat inschrijvers worden afgewezen door het keurmerk, waar zij wel aan alle eisen van het 

keurmerk voldoen.  

Uit het voorgaande volgt dat de Provincie Noord-Holland, door in de offerteaanvraag te eisen dat bepaalde te 

leveren producten van een bepaalde milieukeur waren voorzien in plaats van de voor die milieukeur vastgelegde 

gedetailleerde specificaties te gebruiken, een met artikel 23, lid 6, van richtlijn 2004/18 onverenigbare technische 

specificatie heeft vastgesteld. Het eerste onderdeel van het eerste middel is dus gegrond. 

Toch merkt de actueel geldende Leidraad Duurzaam Inkopen van Amsterdam uit 2010 op: “Onderzoek 

de mogelijkheid om een keurmerk of certificaat te vragen. Controleer wel of het certificaat voldoende 

is ingeburgerd in de markt, want anders krijgt u misschien te weinig aanbiedingen.” P. 18 Dat is 

lijnrecht in tegenspraak met de Max Havelaar-uitspraak. Hoe moet de gemeentelijke inkoper hier nog 

wijs uit worden?  

Wat betekent dit voor de gevraagde keurmerken van de aanbesteding verdubbeling Oosterpark? Stel 

dat de specificaties van het keurmerk waren overgenomen in de aanbesteding. Zoals te zien gaat het 

bij het certificaat Boomverzorging om werken in openbaar groen en langs rijwegen. Je kan je afvragen 

of dat voldoende is om rekening te houden met de kostbare en kwetsbare natuur in het park vol 

monumentale oude bomen. Er is meer flora en fauna in het park dan alleen bomen.  
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In de selectie-eisen zien we kortom niets terug van duurzaamheid, ondanks dat dit – mits 

gespecificeerd,- wel kan. In hoeverre houdt de aanbesteding rekening met vereisten gerelateerd aan 

duurzaamheid in de gunningscriteria ?  

4.2 Duurzaam Gegund? 
Naast het stellen van selectiecriteria kan de inkopende dienst eisen stellen op basis waarvan een 

aanbesteding wordt gegund. De inkoper moet dan in zijn EMVI-criteria rekening houden met 

duurzaamheidseisen. Dat kan bijvoorbeeld door te vragen naar een innovatieve aanpak van de 

wateroverlast in het park of een milieuvriendelijke uitvoering van de werkzaamheden.  

Hierin heeft de aanbestedende dienst de meeste beleidsvrijheid om in het EMVI-gunningscriterium of 

in de subgunningscriteria randvoorwaarden te stellen aan het duurzame inkopen. De aanbesteding 

was op basis van kwaliteit, dus niet alleen op laagste prijs. Als je denkt aan het inkopen van een 

ontwerp waar asfalt gelegd is, zou je als leek kunnen denken dat kwaliteit betekent dat het ontwerp 

heel milieuvriendelijk is of tijdsbestendig. Het is aan de aanbestedende dienst om die criteria nader te 

formuleren.  

Zijn er aanvullende eisen gesteld bij de inkoop van de aanbesteding van het Project Verdubbeling 

Oosterpark?  

Kwaliteit was hierbij gedefinieerd zijnde de criteria:  

-planning  

-beperking overlast  

Uitgangspunt was dat het project snel moest worden opgeleverd en hierbij een fictieve korting kon 

worden verkregen en dat een tweede korting kon worden verkregen; te weten de beperking van de 

geluidsoverlast wanneer die kon worden beperkt. Het gaat hier dus nadrukkelijk niet om andere 

vormen van overlast, laat staan over duurzaamheid.  

Duurzaamheid is dus geen gunningscriterium. Aanbesteden op kwaliteit betekent in dit geval niet, 

duurzaam ecologisch beheer, vrachtwagens op biodiesel of iets dergelijks. Duurzaamheid en 

natuurbehoud, ecologische aspecten zijn in de gunningscriteria in het geheel niet meegenomen, ook 

niet als subgunningscriterium. Eerder zagen we al dat de selectiecriteria voor duurzaamheid waren 

afgezwakt en uiteindelijk niet meer voorkomen in de Nota van Inlichtingen. In de gunningscriteria 

blijkt het al helemaal niet terug te komen. Dat is juridisch mogelijk, maar wel op zijn zachtst gezegd 

opmerkelijk dat bij de inkoop van bijvoorbeeld kantoormateriaal aan allerlei milieuvriendelijke 

keurmerken wordt gedacht maar bij een inkoop van een parkrenovatie duurzaamheid geen rol speelt.  

Dit is opmerkelijk, gegeven deze uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2011:BR6264 23 waarin hetzelfde Stadsdeel 

Oost wordt veroordeeld voor het onjuist toepassen van een gunningscriterium “Duurzaamheid/CO2-

uitstoot”. Hierin overweegt de rechter dat het stasdeel op zichzelf een grote vrijheid heeft in het 

vaststellen van gunningscriteria, maar dat het gebruikte gunningscriterium onduidelijk is 

geformuleerd.  

De rechter overweegt in deze zaak die dateert van 18 augustus 2011:  

                                                           
23

 Zie: http://jure.nl/ECLI:NL:RBAMS:2011:BR6264 .  
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4.7. Ofschoon valt te begrijpen dat Stadsdeel Oost ruimte aan de markt heeft willen laten om zelfstandig 

tot initiatieven te komen, is het huidige criterium te onduidelijk geformuleerd. Dit geldt te meer, nu 

Stadsdeel Oost niet heeft gemeld wat zij zelf onder algemene geaccepteerde duurzaamheidsprincipes 

verstond. Daarbij komt dat ter zitting is gebleken dat de verschillende beoordelaars, ieder vanuit hun eigen 

professionaliteit, volledig vrij waren om een score op het onderdeel CO2-uitstoot toe te kennen, alsmede 

dat er meerdere antwoorden mogelijk waren om de maximale score te behalen. Bij geen van de 

inschrijvers was echter vooraf bekend welke personen in de beoordelingscommissie zaten en op welk 

terrein deze personen als deskundige kunnen worden aangemerkt. Tevens speelt een rol dat uit de 

stellingen van Stadsdeel Oost volgt dat de beoordelaars (onder meer) hebben gekeken naar de 

verscheidenheid van ingezette acties om de CO2-uitstoot bij de uitvoering van de opdracht te beperken en 

dat gekeken is naar de feitelijke prestaties van de inschrijvers op het gebied van duurzaamheid bij de 

uitvoering van de opdracht. Deze nadere invulling is relevant, maar nog niet voldoende om te begrijpen 

welke aspecten Stadsdeel Oost ter zake het gunningscriterium CO2-uitstoot van belang achtte. Uit het 

voorgaande volgt dat het gunningscriterium CO2-uitstoot voorafgaand aan de inschrijving onvoldoende 

duidelijk – en daarmee naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende transparant – was. 

Derhalve kan de aanbesteding ook op dit punt niet in stand blijven.  

De rechter concludeert dus dat duurzaamheid op zichzelf als criterium te vaag is, ook al is het logisch 

dat het stadsdeel dit juist in het vage wil laten, om ondernemers een kans te geven daar een eigen 

invulling aan te geven.  

4.3 Aanvullende milieucriteria 
Europese regelgeving laat expliciet toe dat in een aanbesteding rekening wordt gehouden met een 

milieuvriendelijke uitvoering van werkzaamheden. Zo staat er in de Interpretatieve Mededeling 

2001/C 333/07 ten aanzien van werken dat: 

“de aanbestedende dienst niet alleen verantwoordelijk is voor de keuze van het werk of het plan/de ontwerp, maar ook voor 

de algemene uitvoering van de werken en voor alles wat op en rond de bouwplaats gebeurd. Aanbestedende diensten 

kunnen derhalve eisen stellen aan de uitvoering van de werken, waarbij zich een aantal mogelijkheden voordoet om 

milieuoverwegingen een rol te laten spelen, door bijvoorbeeld eisen te stellen ten aanzien van energie-en waterverbruik of 

het afvalbeheer. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de bouw van bruggen over rivieren in natuurreservaten of in 

gebieden waar de getijstromen niet mogen worden verstoord wegens de specifieke situatie van de plaats waar het werk 

moet worden uitgevoerd.” 

Op nationaal niveau zijn talloze voorbeelden van uitwerkingen van milieucriteria beschikbaar. 

Milieuoverwegingen kunnen worden geïntegreerd in de uitvoeringsfase, mits ze:  

– Verband houden met de uitvoering van het contract;  

– Uitdrukkelijk worden vermeld in de aankondiging van de opdracht; 

– In overeenstemming zijn met het Unierecht; 

Er zijn hier ook voorbeelden van beschikbaar via PIANOo en via het CROW. Dit zijn eisen bijvoorbeeld 

ten aanzien van de toepassing van duurzaam hout. Geen van deze eisen komt terug in de 

aanbesteding Verdubbeling Oosterpark. 24 

 

                                                           
24

 Zie onder meer: https://www.pianoo.nl/document/10835/productgroep-civiele-constructies 
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4.4 Eigen duurzaam aanbestedingsbeleid 
 

In dit rapport kan niet worden ingegaan op de vele aanpalende milieuwetgeving van bodem tot lucht 

die geldt ten aanzien van werkzaamheden in een park als het Oosterpark en waar bij de uitvoering van 

de werkzaamheden rekening mee hoort te worden gehouden. Wel kan worden vastgesteld in 

hoeverre de aanbesteding Verdubbeling Oosterpark strookt met het Amsterdamse 

aanbestedingsbeleid.  

Amsterdam heeft ten aanzien van inkopen een eigen aanbestedingsbeleid, dat al sinds 2007 focust op 

duurzaam inkopen.  

Dit beleid bestaat uit de 

 Amsterdamse Inkoopvoorwaarden,  

 de Nota Inkoop-en Aanbestedingsbeleid en de  

 Leidraad Duurzaam inkopen.  

 

In hoofdstuk 5 van het inkoop-en aanbestedingsbeleid staat:  

“De gemeente wil via de opdrachtverstrekking aan marktpartijen concrete duurzaamheidswinst bereiken.” 

 

Figuur 13 Fragment uit het Inkoopbeleid van Amsterdam 

En zo staat er in de Leidraad Duurzaam Inkopen:  

“Amsterdam wil waar mogelijk een voortrekkersrol vervullen op het gebied van duurzaam inkopen. 

Uitgangspunt voor de invulling van duurzaamheid binnen de overheid zijn de criteria van AgentschapNL (voorheen 

SenterNovem, red.). Bovendien formuleert Amsterdam ook eigen wensen op het gebied van duurzaamheid. Deze 

wensen sluiten aan bij de speerpunten uit het milieubeleid: klimaat, luchtkwaliteit en (in opkomst) grondstoffen/C2C 

(Cradle to Cradle) 

3 Inventariseer mogelijke Amsterdamse samenwerking. Kijk of u samen met anderen kunt inkopen of sluit aan bij de 

gemeenschappelijke inkoop bijvoorbeeld door de Materiaaldienst, of de raamcontracten van Concern Inkoop (alle 

raamcontracten bevatten afwegingen over duurzaam inkopen en social return). […] 
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4 […] Verken de markt. Ga met meerdere aanbieders in gesprek, want dat zijn de experts op hun vakgebied. 

Bestaande producten vervangen door een duurzame variant, betekent soms een hogere aanschafprijs. Zoek daarom 

in uw marktverkenning naar innovatieve ontwikkelingen of naar zuinige apparaten die zichzelf terugverdienen. 

Waar bij de aanbestedingsprocedure rekening is gehouden met duurzaam aanbestedingsbeleid, is niet 

terug te vinden. Gegeven de hierboven genoemde vaststelling van de Rechtbank Amsterdam inzake 

Stadsdeel Oost over de verplichting tot precisering van gunningscriteria in combinatie met de Max 

Havelaar uitspraak over het preciseren van duurzame selectie-eisen, en het Amsterdamse 

duurzaamheidsbeleid jezelf niet uit de markt te eisen; kun je je afvragen hoe groot de beleidsvrijheid 

van een individuele inkoper daadwerkelijk is.  

4.4 Conclusie: uitvoerbaar beleid? 
Hoewel de Europese Commissie dit expliciet toelaat en de Gemeente Amsterdam dit in zijn 

inkoopbeleid juist faciliteert, zijn er geen enkele aanvullende eisen gesteld op het gebied van milieu 

noch in de aanbesteding, noch aan de uitvoering van de werkzaamheden in het Oosterpark.  

Duurzaamheid komt niet terug in de uiteindelijke, gerectificeerde selectiecriteria en komt in het 

geheel niet terug in de gunningscriteria. Op geen enkele manier terug in de aanbesteding, ondanks 

dat de inkoopafdeling hier blijkens de gestelde, aanvankelijke selectiecriteria wel rekening mee heeft 

willen houden.  

Eisen die aanvankelijk zijn gesteld, houden betrekking op het Groenkeur Boomverzorging, waarvan 

het af te vragen is of dat kan in het licht van de Max Havelaar-uitspraak en of het afdoende is, in het 

licht van wat een park aan bescherming nodig heeft. Juist deze, op zichzelf al zeer beperkte selectie-

eisen komen op het eind van de aanbestedingsprocedure vrijwel geheel te vervallen. De 

hoofdaannemer hoeft niet meer te beschikken over groenkeuren. 

Dat in het geheel niet duurzaam wordt aanbesteed, is in strijd met het eigen geformuleerde duurzame 

inkoopbeleid. In zijn algemeenheid is het juist voor alle parken en binnentuinen in Amsterdam juist 

wenselijk dat duurzaam wordt aanbesteed.  

De conclusie dringt zich op dat er bij de aanvankelijke publicatie wel geprobeerd is, zoveel als mogelijk 

rekening te houden met duurzaamheid, maar dat de uiteindelijke aanbesteding, na alle rectificaties en 

wijzigingen in het bestek en gegeven andere mislukte wegen, in het geheel geen rekening kon worden 

gehouden met duurzaamheid. Van een voortrekkersrol, de ambitie die Amsterdam zich gesteld heeft 

in het aanbestedingsbeleid, is op deze manier geen sprake.  

Is het duurzaamheidsbeleid dat de gemeente Amsterdam zich heeft gesteld dan nog wel uitvoerbaar?  

 Hoewel dat niet definitief valt op te maken uit een casus, valt wel te signaleren dat juist bij de 

aanbesteding van de renovatie van een natuurpark, hierin het duurzaamheidsbeleid bij uitstek tot 

uiting zou moeten komen. Als de gemeente zelf alle balpennen met duurzame inkt koopt terwijl 

ondertussen het groot onderhoud van een park niet duurzaam wordt uitgevoerd en honderden 

bomen worden gerooid voor de uitvoering van een ontwerp, is dat vrij naar het Engelse spreekwoord: 

treewise, forrest foolish.  
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5 Contract Management 
 

De oplevering van fase 1 en 2 van het verdubbeling van het Oosterpark vond plaats op zaterdag 26 

september 2015. Dit is het moment waarop de wethouder het park feestelijk heeft geopend. De 

werkzaamheden zijn desalniettemin doorgegaan. Dit is deels gepland, (o.a. het aanleggen van 

molgoten in de zuidkant van het park) en deels het gevolg van kritische berichtgeving en klachten over 

de uitvoering van de renovatie (o.a. het zaaien van wormen tegen verdichting).  

Het is zaak om te beseffen dat bij een budgetverdubbeling, ook weer, ten gevolge van de 

jurisprudentie over wezenlijke wijzigingen, opnieuw aanbestedingsplicht kan ontstaan. Wanneer dat 

is, is op basis van e oude aanbestedingsrichtlijnen niet precies aan te geven. Bij de nieuwe 

Aanbestedingsrichtlijn, die ten tijde van de aanbesteding verdubbeling Oosterpark nog niet gold, is dit 

gemaximeerd op een budgetoverschrijding van 50% van de opdracht.25 Inmiddels is erkend dat de 

kosten van de renovatie 13 miljoen Euro bedragen. Uitgaande van deze norm, is de 

budgetoverschrijding ruimschoots bereikt.  

Dit zijn communicerende vaten. Door het aanvankelijk doormodderen met een gerectificeerde 

opdracht in plaats van opnieuw aan te besteden,wordt het risico op aanvullende werkzaamheden, 

navenant groter; ten gevolge van bijvoorbeeld reparaties of verkeerd begrepen opdrachten.   

Een eerste opmerking verdient het dat het vreemd is dat pas tijdens de aanvraag van de 

kapvergunning, blijkt dat er een grote hoeveelheid bomen moet worden gekapt voor het ontwerp. 

Het definitieve ontwerp wordt vastgesteld 20 november 2012. Uit de kapvergunning blijkt dat de te 

kappen bomen ook om redenen van het ontwerp (dus niet ziekte) worden gekapt.  

Dit ontwerp is geen onderdeel van de Aanbesteding Verdubbeling Oosterpark, maar onderdeel van 

een al eerder ingekocht definitief ontwerp bij van Sant en Co. Dit project lijkt via een meervoudig 

onderhandse procedure te zijn toegekend. Hierover heeft Herstel Oosterpark een Wob-verzoek in 

voorbereiding.  

5.1 Werkzaamheden na de oplevering van het park 
In de periode hierna hebben werkzaamheden aan het park plaatsgevonden. Deze werkzaamheden zijn 

in het kader van het officiëel opgeleverde project Verdubbeling Oosterpark gedaan, door de bij het 

project betrokken onderaannemers.  

Het gaat hierbij om onder meer om onderhoud aan de planten en het graven van geulen. Maar ook 

het uitzetten van wormen en het tegengaan van verslepping middels het storten van zand en graven 

van gaten. Op basis van het bestek is de aannemer hier ook verantwoordelijk voor , meer dan een jaar 

na de begroeiïng. De molgoten zijn niet eerder dan december aangelegd.  

 

                                                           
25

 Artikel 72 van 2014/24/EU. 
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Het is opvallend dat ook na de officiële 

oplevering het project nog doorloopt. 

Op dagelijkse basis zijn er 

werkzaamheden in het park. De 

oorspronkelijke opdracht  

wordt zo uitgebreid, op zo’n manier 

dat is af te vragen of voor alle 

werkzaamheden erna niet opnieuw 

had moeten worden aanbesteed.  

Voor zover de werkzaamheden een 

gevolg zijn van de uitvraag in het 

bestek, is het de vraag of het bestek in 

de gestelde planning uberhaupt 

realistisch is geweest. Als achteraf 

blijkt dat de werkzaamheden nooit in de planning hadden kunnen passen, is het de vraag hoe een 

eerlijke ondernemer met een eerlijk aanbod op basis van het gepubliceerde bestek ooit op basis van 

snelle planning kan opleveren. Waar concurreer je dan nog mee? Met het werk zelf of met de enkele 

belofte ervan?  

 

Heeft de aannemer daadwerkelijk uitgevoerd wat is gevraagd? Hoewel deze vraag een nieuw 

onderzoek rechtvaardigt, kan in elk geval voorlopig worden vastgesteld op basis van lopend 

onderzoek van Herstel Oosterpark, onder meer het rapport van A. Wakker:  

1. De molgoten die geplaatst zijn werken niet als molgoot en de kolken functioneren ook niet.  

2. De drainage werkt niet op talloze plaatsen. Dat is ook voor een leek waarneembaar in de 

vorm van grote plassen, naast de goot en overgelopen goten.  

3. De hierdoor ontstane wateroverlast heeft ook weer direct gevolgen gehad voor de 

bloembollen die naar boven zijn komen drijven en de verdronken rhodondendrons. De 

nieuwe aanplant heeft het daardoor niet overleefd.  

4. Ook zijn in de periode van december tot en met tenminste maart 2015, geulen gegraven over 

in de zomer van 2014 tijdens de renovatie ingezaaid gras. Het gras is dan voor niets ingezaaid.  

5. Er staan aanzienlijk meer bloemen en planten in het bestek dan in het park.  

6. Het is überhaupt vreemd dat het project, waarvan de hoofdwerkzaamheden nu juist 

bestonden uit de aanleg van de drainage, niet heeft geresulteerd in een werkende afwatering 

van het park.  

7. De skatebaan zou bruikbaar moeten zijn teruggezet maar zit in de praktijk zo vol kieren dat 

het er gevaarlijk is om te skaten. 

Figuur 14 Foto Werkzaamheden Donkergroen 10 maart 2016 
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8. Daarnaast is de tennisbaan niet bruikbaar zonder dat bewoners, die zelf een geul rondom het 

asfalt hebben gegraven, regelmatig die geul schoonhouden en het water van de geul in de 

goot vegen (in verband met de vlakke aanleg).   

5.2 Klopt de uitvraag met de behoefte 
 

Om na te gaan of het stadsdeel heeft gekregen wat het heeft ‘gewild’, heeft Herstel Oosterpark 

gekeken naar de doelstellingen in de beleidsstukken en het bestek dat op Aanbestedingskalender is 

gepubliceerd. Op basis van het ontwerp wordt een bestek opgesteld. Het bestek is opgesteld door het 

ingenieursbureau van Amsterdam in samenspraak met de ontwerper. De eigenlijke opdrachtgever is 

de gemeenteraad, vertegenwoordigd door het Projectbureau.  

5.2.1 Doelen 

De ruimtelijke visie uit 2009 is gericht op het creëren van één Oosterpark door de terreinen in de 

noordrand openbaar toegankelijk te maken. Het gaat hier nog om een groter park, met een behoud 

van de bomen. Een van de in de visies genoemde mogelijkheden hiervoor is het Hoofdpad door het 

park verleggen in noordelijke richting, meer langs het tropenmuseum. Genoemde doelen: 

 Een parkhek in plaats van ieder gebouw zijn hek 

 Anatomisch laboratorium ombouwen tot Tropen theater 

 Laboratorium Gezondheidsleer herbestemmen 

 Voormalige Openluchtschool beschikbaar stellen voor educatieve doeleinden 

 Liftschacht van het depot Tropenmuseum af 

 De voormalige stallen en garage van de Amstelbrouwerij herbestemmen 

 Zicht op het park aan de noordelijke zijde vormgeven 

 Voorzijde Tropenmuseum opwaarderen 

 Uitbreiding cultuurveld voor de muziekkoepel 

 Ondergronds parkeren in plaats van op op maaiveld  

 Vernieuwen speelplekken en pierenbadje 

 De bomen maken het park 

 

 

In de ruimtelijke visie uit 2009 zit ook een paragraaf waaruit duidelijk blijkt wat de bedoeling is, het 

park te verdubbelen.  
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In 2011 blijken de doelen uit de zienswijze aangevuld en geherformuleerd. Hier blijkt de verzakking 

van het park een van de hoofddoelen, net als het verbeteren van de voorzieningen in het park. In het 

Ontwerpbesluit Verdubbeling Oosterpark – augustus 2011 lezen we:  

Het programma Verdubbeling Oosterpark zet in op verschillende fronten:  

1. Versterking van de groene kwaliteit van het Oosterpark door van het landschappelijke zuidelijke 

deel en het bebouwde noordelijke deel weer een samenhangend geheel te maken. De openbare 

ruimte van het park wordt groter door het groen achter de privéafscheidingen bij de openbare ruimte 

te trekken. De plattegrond van Amsterdam maakt inzichtelijk hoezeer het Oosterpark nu verstedelijkt 

is: alleen het zuidelijk parkdeel is groen op de plattegrond.  

2. Aanpakken van de verzakking van het park, waardoor de gebruiksmogelijkheden van het park 

toenemen en voor vele tientallen jaren gewaarborgd zijn.  

3. Modernisering en verbetering van de voorzieningen in het park, denk aan de speelvoorzieningen, 

de sportfaciliteiten, horeca en openbare toiletten. De huidige voorzieningen zijn populair, maar 

verouderd. Inrichting en vormgeving passen niet meer bij deze tijd.  

4. Zichtbaarder maken van het park langs de Mauritskade. Goede entrees doen een aantrekkelijke 

aansluiting ontstaan met het centrum van Amsterdam. Ook de Dappermarkt profiteert hiervan.  

5. Samenwerken met de vastgoedeigenaren in het Oosterpark. Het park kent anno 2011 een unieke 

situatie. Door het vertrek van Universiteit van Amsterdam uit het park komen er monumentale 

panden vrij. Dit biedt de mogelijkheid van nieuwe functies die de positie en de kwaliteit van het park 

versterken. Bovendien hebben meerdere vastgoedeigenaren de wens om uit te breiden en het park 

daarbij een rol te laten spelen. Door samen te werken kunnen deze ontwikkelingen elkaar versterken. 

Het is kortom het uitgelezen moment om het park een kwaliteitsimpuls te geven. 

Als je hoofddoel in 2011 is om het groen te versterken, en daartoe het park te verdubbelen; is het niet 

uit te leggen hoe het mogelijk is dat er, naar aanleiding van het definitieve ontwerp een kaplijst wordt 

opgesteld voor meer dan 400 bomen. Ergens moet er in de organisatie de gestelde doelen worden 

getoetst aan de oplevering van de werkzaamheden. Het contract moet worden bewaakt. Uit het 

contract vloeien werkafspraken voort, die moeten ook worden beheerd. Dat kan zowel gebeuren door 
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de inkoper als door een contract manager. Heeft de behoefte, die neergelegd is in een contract, ook 

iets opgeleverd? Dat wordt in de volgende subparagrafen van geval tot geval bekeken.  

 

5.2.2 Bloembollen 

Herstel Oosterpark heeft op basis van ontwerp en bestek geconcludeerd dat het aantal gevraagde 

bloembollen niet past in het park. Met de vijver en de gebouwen erbij beslaat het park 12 hectare. 

Het gevraagde aantal bloembollen is opgehoogd in de tweede versie van het bestek naar een 

resultaatsverplichting van 439.000 narcissen (8.780m2 bij een zeer hoge dichtheid van 50 bollen per 

meter) en 389.000 krokussen bij (7.780m2) in de gazons.  

Dan zou elk hoekje van het gazon goed gevuld moeten zijn. Opgeteld bij de bollen in onderbegroeiing 

(onder bomen) en de bollen op het evenementenveld zijn dat de 1.506.000 bloembollen. De 

Keukenhof plant jaarlijks 7 miljoen bollen op 32 hectare.  

 

  

Uit het beplantingsplan blijkt duidelijk dat het gaat om de oevers en kleine stroken, waar ook nog 

bomen staan. 
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De plantekeningen staan in schril contrast met de 

troosteloze aanblik van de oeverbegroeiing na de 

renovatie.  

Niet in de laatste plaats veroorzaakt door de bollen 

die in de winter als gevolg van de wateroverlast en de 

verslempte bodem zijn komen bovendrijven en bij 

vorst zijn blijven liggen. 26  

 

 

 

 

Het is niet duidelijk hoe de zee van bloemen in het bestek, ten koste van de oorspronkelijke 

begroeiïng bijdraagt aan de doelstellingen uit 2009 of 2011. Daarnaast zijn de bloembollen, mede in 

verband met de wateroverlast niet opgekomen. Dit geldt zowel voor de krokussen rondom het 

tennisveld als voor de krokussen rondom het pierenbadje en de narcissen rondom de oevers.  

Hier geldt dat met enkele berekeningen al vrij gauw duidelijk wordt dat de bestekseisen niet 

realistisch zijn en door de wateroverlast ook het feitelijke aantal bloembollen tegenvalt. Dit kan -

voorkomen worden als hier via de inkoop/contract management op gestuurd wordt.  

                                                           
26

 Zie naast de talloze foto’s op www.hersteloosterpark.nl/Piwigo ook de film met Arend Wakker, v.a. 3:00 
https://www.youtube.com/watch?v=qRqtZ2pQ3KU 

http://www.hersteloosterpark.nl/Piwigo
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5.2.3 Middenbrug 

Daarnaast is Stichting Herstel Oosterpark verbaasd over de middenbrug. In het voorlopige ontwerp 

zou een extra weg worden aangelegd en zou er tweede middenbrug komen.  

Ná het definitieve ontwerp is de tweede middenbrug, de zogeheten boombrug (op het kaartje rechts) 

weggelaten. De eerste en nu enige middenbrug die niet aan vervanging toe was, wordt plots 

vervangen nu de tweede brug uit het definitieve ontwerp is geschrapt. De brug is duidelijk minder 

fraai en afgewerkt. In het bestek is er niet om gevraagd. Heeft dat iets te maken met het schrappen 

van de tweede brug? Was er nog een brug over?  

De brug levert duidelijk geen enkele bijdrage aan een van de ambities die men met het park had. Hoe 

schieten de beoogde doelstellingen uit zowel 2009 als 2011 zoals de drainage, de verdubbeling van 

het park, de vergroening van het park of “ 3. Modernisering en verbetering van de voorzieningen in 

het park”, hier iets mee op?  

(Zie de beide afbeeldingen op de volgende pagina.)  

 

Figuur 15 Uitsnede uit Kaart Definitief Ontwerp Sant en Co 
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Boven: oude brug d.d. 2015 foto Fina van der Weide, Onder nieuwe brug, foto oktober 2015 Saskia 

Ploeg 
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5.2.4 Beschoeiïng 

Een van de opvallende zaken aan het ontwerp is de 

beschoeiïng van de oevers. Deze is hoog, steil en nergens 

waterdoorlatend. Doordat de walkanten geen water 

doorlaten, hoopt het water zich op in de grasvelden, zoals 

hier links, rondom de plaskrul van Berlage.  

Terwijl de oorspronkelijke walkanten laag waren, van 

versleten hout en natuurlijk in de vijver overliepen, is in 

het ontwerp van het nieuwe Oosterpark de oever over de 

hele lengte van de vijver omzoomd met een harde, 

houten rand die ca. 10cm uit het water steekt. Ter hoogte 

van de muziekkoepel is de walkant zelfs extra steil.  

Voor niet zwemmende dieren maar ook jonge watervogels zijn deze walkanten een enorme hindernis. 

Water is zo niet te bereiken zonder erin te vallen. Door de houten rand loopt het water bovendien 

niet weg in de vijver. Hierdoor blijft het regenwater in het grasveld staan, met als gevolg de 

wateroverlast. Die wateroverlast heeft op zijn beurt ook weer gevolgschade opgeleverd: zo zijn in dit 

stuk oever veel bollen gezaaid maar nauwelijks bollen opgekomen. Wel lagen en liggen er talloze 

bollen die in december naar boven kwamen drijven.  

Inmiddels zijn er in april 2016 geulen aangebracht teneinde 

het water uit het grasveld te kunnen laten lopen, om de 

bomen te beschermen. Ook dit heeft nadelen. De geulen zijn 

sterk ontsierend, gaan op plaatsen door het worteldek en de 

oeverranden zijn nu aan twee kanten dieronvriendelijk hoog 

en stijl.  

Ook dit is een voorbeeld van een mislukte inkoop. Een 

oeverbeschoeiïng door middel van steile, hoge walkanten is 

op zichzelf een van de minst milieuvriendelijke oplossingen en 

dit was ook in 2011 al bekend. Het vormt een barrière voor 

reptielen, amfibieën en watervogels. Hazen, eenden, egels en 

dergelijke, kunnen de oever niet op klimmen en verdrinken 

hierdoor.27 Daarnaast zijn er alleen al ter hoogte van de 

berlage-plaskrul 4 grote bomen die dood zijn gegaan ten 

gevolge van de extreme wateroverlast op dit stuk.  

Er zijn leveranciers die hiervoor trapjes aanbieden zodat eenden, egels en konijnen tegen de walkant 

op en af kunnen klimmen om water te drinken.28 Maar die zijn niet nodig als er gewoon een 

duurzame, natuurlijke(re) afloop aan de oever was of het ontwerp op andere manieren rekening had 

                                                           
27

 Hierop wordt gekeurd door het Nationaal Keurmerk Tuinieren van de AVVN, zie onder meer de visie van Park 
Amstelglorie op beschoeiïngen http://www.amstelglorie.nl/PDF/beschoeiingen.pdf  
28

 Zie o.a. www.faunasupport.nl , leverancier van watertrappen voor eenden. Faunasupport wijst ook terecht op 
de beschermingsplicht uit de Flora en Faunawet  

http://www.amstelglorie.nl/PDF/beschoeiingen.pdf
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gehouden met de afvoer van regenwater. Ook hiervoor zijn er ontwerpbureau’s in de markt, 

gespecialiseerd in de duurzame berging van regenwater. 29   

Voor zover er nog iets duurzaam is aanbesteed, heeft dit hoe dan ook niet geleid tot een duurzame 

inkoop.  

5.2.5 Vlakke molgoten 

Dat water niet omhoog stroomt, behoeft geen betoog. Wat met deze afvoer daarentegen beoogd is, 

wel. Merk op dat de plas zich bevindt, naast de goot. De plas water is zo groot, dat het hele grasveld 

nat is. Alleen de goot is opmerkelijk droog. Dit is de reden waarom het courant is om de goot op het 

laagste punt te leggen. Opdat het water niet omhoog hoeft te stromen en een randje over te 

springen.  

 

In het ontwerp zijn de bij de renovatie aangelegde molgoten vlak uitgevoerd. Tijdens een wandeling, 

georganiseerd door de Bestuurscommissie Oost, met de Vrienden van het Oosterpark30 heeft het 

Projectbureau Verdubbeling Oosterpark aangegeven dat het ontwerpbureau dit “mooier”vond. De 

gevolgen ervan zijn door het hele park zichtbaar, maar het meest duidelijk rondom de tennisbaan.  

Iemand die verstand heeft van drainages aanleggen, weet dat dit niet kan. Hoe je zou verwachten dat 

dit loopt, is dat een uitvoerder aan de bel trekt, als hij een weliswaar uitvoerbare, maar toch 

                                                           
29

 Zie onder meer http://www.buroregenenwater.nl/ 
30

 Wandeling 14 april 2016 met de Vrienden van het Oosterpark.  
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onwenselijke opdracht krijgt. Die samenwerking is bij deze renovatie afwezig. De stadsdeelraad heeft 

immers het ontwerp goedgekeurd dus het ontwerp moet als zodanig worden uitgevoerd.31 

Voorbeelden van de vlakke molgoten en de wateroverlast die hierdoor is ontstaan, zijn in het hele 

park terug te vinden. Op die plaatsen is de met de renovatie beoogde beplanting goeddeels 

verdwenen en een kale zandvlakte ontstaan.  

     

  

                                                           
31

 Dit is deels inherent aan een aanbesteding, waarbij de focus op competitie leidt tot terughoudendheid bij 
informatieuitwisseling van aanbesteders en inschrijvers. Zie ook TBR 2012, 103. 
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Omdat een natte baan leidt tot zware tennisballen en 

daarmee tennisarmen, hebben de vaste tennissers van het 

Oosterpark zich daarom genoodzaakt gevoeld, om met een 

bezempje het water omhoog te vegen, over het randje 

waar het water niet uit zichzelf overheen kruipt. De 

bewoners hebben zelf ook een greppel rondom de baan 

aangelegd zodat het water, dat anders op de baan blijft 

staan, in de greppel kan lopen.  

Ook bij deze inkoop is sprake van gevolgschade, die weinig 

duurzaam is. Rondom de tennisbaan, die na een regenbui verandert in een zwembad zijn talloze 

krokussen geplant. Die krokussen zijn maar beperkt opgekomen door de wateroverlast.  Ook komt het 

gras ter hoogte van de plassen niet meer op. Omdat er geen beplanting meer is en er haast continu 

water staat, slaat de grond dicht, waardoor de bodem geen water meer opneemt. Daar waar de 

plassen eenmaal zijn opgedroogd, blijft een dichte zandbodem over, waar fietsers en tijdens de 

festivals ook auto’s de weg afsnijden.  

Het is vreemd dat een resultaat dat zo duidelijk ongewenst is, nergens in het proces is 

tegengehouden. Omdat dit maar al te vaak leidt tot zwartepieten over wie de schuldvraag het meest 

toekomt, is het erg van belang te beseffen dat een project dat over zo veel schijven loopt, iedereen de 

vrijheid zou moeten hebben om zulke, overduidelijke ongewenste situaties aan de orde te stellen; 

terwijl kennelijk niemand die vrijheid ervaart. Een aannemer die er wat van zegt, kan de volgende 

opdracht wel op zijn buik schrijven. Een projectleider die dit aankaart, kan zijn baan wel vergeten. Een 

wethouder die een project afblaast of uitstelt, verliest de gunst van het electoraat.   

Hier zou een contract manager voor zover hij niet zelf de afweging kan maken of een concreet 

deelproject haalbaar is of gewijzigd moet, die expertise elders beleggen. Dan is de 

verantwoordelijkheid voor het totale project in een hand belegd, in plaats van dat ieder binnen zijn 

eigen verantwoordelijkheid werkt. De verantwoordelijkheid 

om ja of nee te zeggen tegen onderdelen van de uitvoering 

kan niet uitsluitend bij het politiek bestuur komen te liggen. 

De aannemer kan niet escaleren bij de stadsdeelraad over 

details van het project: “Is dit werkelijk wat jullie willen? Een 

siergoot?!”  

Nu wordt consequent alleen achteraf, als het al mislukt is, 

naar ad hoc oplossingen gezocht wordt zodat er geen ruimte 

meer is om het project goed aan te pakken. De reden 

waarom dit steevast gebeurt, is omdat het draagvlak om in te grijpen alleen bestaat; als het al is 

misgegaan. Met sinds 24 mei 2016 als resultaat, een met bewonersparticipatie ontwikkelde geul en 

een ad hoc aangelegde –hopelijk- functionele goot, naast de siergoot van de ‘renovatie’. Of de nieuwe 

goot gaat werken, is nog maar de vraag. Getuige-tenissers hebben waargenomen dat de buizen van 

de nieuwe goot nergens op aangesloten zijn.  
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5.2.6 Mind the Gaps Skatebaan  

 

Het Oosterpark had een populaire skatebaan. De skate-groep 

OPC kwam er geregeld bijeen. Op dit moment is de 

skatebaan helemaal niet populair bij skaters. Voor zover er 

wordt geskate in het Oosterpark, gebeurt dit vooral in het 

pierenbadje, wanneer dat leeg is, en op de asfaltvlakte 

rondom de muziekkoepel.  

De skatebaan is gevaarlijk om over te skateboarden en kan 

alleen met inline skaten (in de zin van rolschaatsen) worden 

gebruikt. De reden waarom de skatebaan niet zo populair meer is, is omdat deze vol zit met kieren en 

gaten; zogeheten: ‘gaps’. Dat brengt een struikelgevaar met zich mee.  

 

In het bestek d.d. 4-11-2013 staat alleen opgemerkt dat de skatebaan moet worden verplaatst. In de 

gewijzigde inschrijfstaat staat nadrukkelijk dat er een bruikbare skatebaan moet worden opgeleverd.  

 

 

 

Figuur 16 fragment uit de gewijzigde inschrijfstaat d.d. 13-01-
2014 

Dat de skatebaan vol kieren en gaten zit, waardoor 

deze niet bruikbaar is, is dus in strijd met hetgeen in 

de gewijzigde inschrijfstaat is overeengekomen.  

Dit soort misverstanden ontstaan, wanneer zowel 

aan de zijde van de aanbesteder als aan de zijde van 

de inschrijver niet precies duidelijk is wat vereist is 

om de skatebaan bruikbaar op te leveren. De 

eindgebruiker staat te ver op afstand van het project 

om er inspraak in te hebben en ziet pas achteraf, als 

het project is opgeleverd, dat het helemaal niet 

werkt.   
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5.3 Conclusie 
De hierboven genoemde voorbeelden van de bloembollen, de middenbrug , de beschoeiïng, de vlakke 

molgoten en de skatebaan met kieren, duiden erop dat zowel tijdens de aanbesteding als in de 

periode daarna, geen sturing is geweest op het doel van de aanbesteding ten opzichte van het 

(tussen)resultaat en de weergave daarvan in het contract. Dat is een taak die aan een contract 

manager toebehoort.  

Contract management is niet verplicht in de aanbestedingsregelgeving. Dat zou ook niet verplicht 

moeten hoeven zijn. Dat het aan te raden is, je contracten van onderhandeling tot ver na de 

oplevering te beheren, zodat je daadwerkelijk krijgt wat je vraagt en het niet instort de dag nadat het 

is opgeleverd, is een vanzelfsprekendheid. Contract management is noodzakelijk voor een 

professionele inkoop.  

Als contract management niet beleidsmatig geborgd is in het inkoopproces, is de kwaliteit van de 

oplevering hoofdzakelijk een politieke verantwoordelijkheid. Uiteindelijk gaat het toch om Value for 

Tax Payers Money. Hoe dat concept zich laat rijmen met een veld vol op de grond liggende, zwarte 

krokusbollen, bovenop een grasveld dat bestemd is als evenemententerrein, is niet in te zien.  

Dat in het geval van het Oosterpark contract management onderbelicht is, is niet vreemd. Ook op 

nationaal beleidsniveau is hier minimaal aandacht aan. Doordat bij overheidsinkopen het 

aanbestedingsproces en regelconform aanbesteden centraal staat, wordt het eigenlijke doel van de 

aanbesteding, een goede, doelmatig inkoop, uit het oog verloren. Zoals te merken in het geval van de 

gevolgschade rondom de tennisbaan, de bloembollen en de beschoeiïng is duurzaamheid hiervan het 

slachtoffer.  
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6 Conclusie 
 

Ontransparante procedure 

Minder dan een week voor het verlopen van de uiterlijke inschrijfdatum is de inschrijftermijn met een 

maand verlengd. Uit de bestuursstukken(raadsadres dd 18-12-13) valt op te maken dat dit is gedaan 

met het oog op de mogelijke rechtszaak van omwonenden over de bomenkap. Uit de 

aanbestedingsstukken zelf blijkt dit niet. Niet valt in te zien waarom door deze verlenging dan ook 

twee dagen na de eerste rectificatie de gestanddoeningstermijn is teruggebracht naar 60 dagen en de 

projectervaringseis is uitgebreid naar 5 jaar.  

Door de bij rectificering gewijzigde eisen is in aanvulling op het proces verbaal van belang om te 

weten niet alleen wie er in heeft geschreven maar ook wanneer deze inschrijvingen zijn geweest. Hoe 

dan ook is in dit verband opmerkelijk dat pas uit de Tweede Nota van inlichtingen blijkt hoe de EMVI-

kwaliteitseisen berekend worden. Niet valt uit te sluiten dat deelnemers zijn uitgesloten door de het 

verloop van de procedure in plaats van op de gestelde kwaliteitseisen.  

Het roept de schijn op dat de opdracht naar de meest gewenste ondernemer is toegeschreven. Op 

basis van de openbare en semi-openbare stukken kan dat niet definitief bewezen worden. Het is 

evengoed denkbaar dat serieuze ondernemers de opdracht na de tweede rectificatie voor gezien 

houden en alleen de wanhopigere opdrachtnemer overblijft.  

Wel staat vast dat de aanbesteding alles behalve transparant is verlopen. Dat is op zichzelf in strijd 

met de Aanbestedingswet. Los van de vraag naar of het juridisch gezien mag, is het twijfelachtig of op 

deze manier de beste producten van de markt voor de laagste prijs worden verkregen.  

Wezenlijke wijziging vraagt om nieuwe aanbesteding 

De eisen aan de ervaring van de aannemers zijn afgezwakt. Dit is gebeurd, zowel in de tweede 

rectificatie als in de Nota van Inlichtingen, dat had het op zichzelf noodzakelijk gemaakt dat deze 

aanbesteding opnieuw werd uitgevoerd.  

Waarom de gestanddoeningstermijn aanvankelijk op 100 dagen is gesteld, is evenmin bekend als 

waarom de gestanddoeningstermijn op verzoek van de aannemer wordt teruggebracht naar 60 dagen. 

Zo is zelfs op het laatste moment bij de Tweede Nota van Inlichtingen besloten geen Groenkeur 

boomverzorging te verlangen van de hoofdaannemer. Al met al is de aanbesteding van 5 november op 

14 januari 2013 zo veranderd dat het een hele andere opdracht is geworden.  

Met de twee rectificaties is de opdracht wezenlijk gewijzigd ten aanzien van de selectiecriteria. Dit is 

in strijd met zowel Nederlandse als Europese jurisprudentie en het aanbestedingsbeleid dat op 

PIANOo is beschreven. Het stadsdeel zou zich hier kunnen exculperen met dat TenderNed hierover 

onduidelijkheid heeft laten bestaan. Met de Nota van Toelichting is de opdracht opnieuw wezenlijk 

gewijzigd, maar dan ten aanzien van de gunningscriteria. De EMVI is pas concreet ingevuld ( “overlast 

voor omwonenden” ingevuld met “bouwlawaai rondom scholen”) ná de Nota van Inlichtingen. Zonder 

deze aanvulling in de Nota van Inlichtingen is het niet mogelijk om adequaat in te schrijven op de 

aanbesteding.  
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Op basis van de semi-openbare stukken op aanbestedingskalender en de openbare stukken op 

TenderNed, kan geconcludeerd worden dat deze opdracht opnieuw had moeten worden aanbesteed. 

Dat kan geconcludeerd worden voor zowel de selectiecriteria als de gunningscriteria. Deze zijn 

afgezwakt ten voordele van de opdrachtnemer.  

Duurzaamheid in aanbesteding minimaal 

Het is niet te begrijpen, waarom als EMVI-criterium van een bijzonder natuurpark, een van de laatste 

in Engelse landschapsstijl in Nederland, duurzaamheid bij de inkoop nagenoeg geen rol heeft 

gespeeld. Het project Verdubbeling Oosterpark is op kwaliteit aanbesteed. Kwaliteit heeft bij de 

aanbesteding niet bestaan uit duurzaamheid of ecologisch groenbeheer. Ook regen-waterbeheer 

heeft geen onderdeel uitgemaakt van het bestek. Kwaliteit hield in casu alleen in dat qua bouwlawaai 

rekening werd gehouden met de examens en slapende baby’s in naastgelegen scholen.  

De gunningscriteria en subgunningscriteria gaan in het geheel niet in op duurzaamheid. Het 

onderwerp duurzaamheid komt alleen terug in de selectie-eisen. Daarin wordt gevraagd om een 

Groenkeur, hetgeen op basis van onder meer het Max Havelaar-arrest niet is toegelaten. De selectie-

eisen worden echter gedurende de aanbestedingsprocedure zodanig afgezwakt dat ze feitelijk zijn 

komen te vervallen  

Het afzwakken van selectie-eisen halverwege de procedure breidt naderhand de kring der gegadigden 

uit en is dan ook niet toegelaten. Het is daarnaast alles behalve transparant. Het is daarnaast in strijd 

met het eigen Amsterdamse inkoopbeleid, onder meer de Leidraad Duurzaam Inkopen. Het 

Amsterdamse beleid ten aanzien van Duurzaam Inkopen is niet actueel. Dit dateert uit 2010 en 

bepaalt dat de gemeentelijke inkopers waar mogelijk vragen naar gangbare keurmerken. Het houdt 

geen rekening met de Max Havelaar-uitspraak uit 2012 en de noodzaak niet te volstaan met het 

vragen naar keurmerken maar naar de in een bepaald keurmerk gestelde eisen.  

Kwaliteit hield bij deze inkoop alleen in dat het (noordelijk deel van het) project zo snel mogelijk werd 

opgeleverd met zo min mogelijk hinder voor omwonenden, waarbij pas op 14 januari aan alle 

inschrijvers is gecommuniceerd dat omwonenden beperkt is tot de kleuterklas en de eindexamens. 

Door de beperkte gunningscriteria wordt onvoldoende rekening gehouden met duurzaamheid. 

Hierdoor is het asfalteren in het Oosterpark aanbesteed als ieder willekeurig kruispunt in Amsterdam.  

Doordat de gunningscriteria zo beperkt zijn opgesteld, komt ook de afbakening van het project in 

gevaar. De aannemer moet aan de noordkant zo snel mogelijk opleveren maar heeft aan de zuidkant 

van het park alle vrijheid om de opdracht uit te breiden met in het bestek gestelde posten en relevant 

meerwerk. Bijvoorbeeld het uitzetten van regenwormen om de zelf aangerichte schade weer op te 

knappen.  

De aannemers is ook niet gevraagd rekening te houden met de natuur in aanvullende milieucriteria, 

door bijvoorbeeld emissies van vrachtwagens te beperken. Wel zijn er rapporten meegestuurd die 

duiden op de kwetsbaarheid van het Oosterpark. Dat er een Eco Quickscan is opgesteld, dat helpt een 

wangschildpad niet als de sloot wordt uitgebaggerd, of een parrotia als er een shovel omheen rijdt om 

een grindpad aan te leggen.  
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Hoewel de inkopers van stadsdeel Oost hun best hebben gedaan in elk geval duurzame selectiecriteria 

op te stellen; komen ook die eisen tijdens de Nota van Inlichtingen geheel te vervallen. De enige 

waarschijnlijke verklaring lijkt de tijdsdruk die op de inkopers is gelegd. De consequentie is dat voor de 

inkoop van asfalt in een natuurpark, geen aanvullende duurzaamheidseisen zijn gesteld aan de 

uitvoering van de opdracht, alsof het hier gaat om het aanleggen van eender welk kruispunt.  

Inkoopbeheer cq Contract Management 

Te oordelen aan de verschillen tussen raadsbesluit, aanbesteding en oplevering, ontbreekt het aan 

contract management. Niet alles wat gevraagd is, c.q. ontworpen is, ook is opgeleverd, deels omdat 

de opdracht werd ingetrokken, deels omdat de leverancier dit niet heeft geleverd c.q. heeft kunnen 

leveren. 

 De casus Oosterpark heeft hier talloze voorbeelden van.  

 Consequenties hiervan zijn dat:  

-niet wordt opgeleverd was is gevraagd (werkende skatebaan)  

-dat wordt geleverd wat geen praktisch nut heeft (siermolgoten)  

- dat hetgeen is opgeleverd in strijd is met het eigen duurzaamheidsbeleid (steile walkanten, 

verdronken bomen, naar boven gedreven bloembollen)  

Dat het hier aan ontbreekt, valt niet alleen op te merken uit het Amsterdamse inkoopbeleid. Ook 

nationaal laat het beleid ten aanzien van contract management, met name de zogeheten fase 3 van 

het aanbestedingsproces, als alles eenmaal is aanbesteed en getoetst is, te wensen over.  

Algemeen: Innovatie en (duurzaam) aanbesteden 

Uit hoofdstuk 4 over duurzaamheid valt op te merken dat de beleidsvrijheid van een inkoper, in het 

geval van het project Verdubbeling Oosterpark een hele theoretische vrijheid is. Deze is beperkt tot 

het opstellen van duurzame selectiecriteria en gunningscriteria. Voor beide criteria geldt dat deze 

gespecificeerd moeten worden en met de enkele verwijzig naar een keurmerk niet kan worden 

volstaan. Of die vrijheid in zijn algemeenheid marginaal is, kan niet aan de hand van een enkele casus 

worden beantwoord.  

Zoals gesignaleerd in paragraaf 5.2.1 is een van de doelstellingen van het project waterbeheer. De 

falende drainage met de verslempte bodem, de kale oevers en de hoge grondwaterstand in het park 

vragen om innovatieve waterbeheeroplossingen. In zijn algemeenheid is het beheer van het park 

gebaat bij eco-innovaties.  

De onderliggende vraag die dit rapport opwerpt, is of een dergelijke vraag naar innovatieve en/of 

duurzame oplossingen, überhaupt goed geregeld kan worden met een openbare aanbesteding. Om 

dit goed uit te kunnen vragen, moet de inkoper beschikken over kennis die juist de ondernemer heeft. 

Dat dit een probleem is, is aanleiding geweest om in de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen van 

2014 de mogelijkheid van Innovatiepartnerschappen te introduceren.  

Hierbij kan een nog onbewezen nieuwe en wellicht relatief duurdere techniek worden uitgeprobeerd, 

op het ene park, die dan bij gebleken succes kan worden opgeschaald voor andere parken met het 

zelfde probleem. Het is denkbaar dat het hierdoor mogelijk wordt ecologische innovaties in te kopen, 

die via een aanbestedingstraject niet kunnen worden uitgevraagd.   
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Aanbevelingen 
 

1. Nagaan wanneer welke inschrijver heeft ingeschreven, extern onderzoeken of dit de 

gunningsbeslissing is beïnvloed 

2. Bij tweede rectificatie van de aankondiging altijd overgaan tot het afbreken van de te 

rectificeren procedure en opnieuw aanbesteden  

3. Aandacht vragen om beleid ten aanzien van rectificaties/belangrijke wijzigingen /wezenlijke 

wijzigingen landelijk compleet en eenduidig te regelen  

4. Amsterdams duurzaam inkoopbeleid actualiseren ; duurzaamheid borgen in 

aanbestedingsprocedures, ook als door diensten of stadsdelen wordt aanbesteed 

5. Onafhankelijk steekproefsgewijs monitoren over alle inkoopprojecten of het 

aanbestedingsbeleid en (duurzaam) inkoopbeleid doelmatig en uitvoerbaar is 

6. Procedurele onzekerheden, schadevergoedingen en kostenverhaal regelen in het 

aanbestedingsbeleid 

7. Actief op zoek gaan naar innovatieve oplossingen (o.a. via marktverkenningen) en 

innovatiepartnerschappen aangaan met ondernemers; om nieuwe technieken te bedenken 

om wateroverlast in het Flevopark en secundair andere Amsterdamse Parken te bestrijden  

8. Contract management borgen in het Amsterdamse inkoopbeleid  

 

Amsterdam, 1 juni 2016 
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Verklarende woordenlijst 
 

Aanbesteding:  Het (semi-)openbaar in de markt zetten van een opdracht, 

door een overheid of daaraan gerelateerde dienst.  

Aanbestedingskalender: Commerciëel publicatieplatform voor overheidsopdrachten, 

bestond voor TenderNed en beschouwt TenderNed als illegale 

staatssteun.  

Aanbestedingsproces:  Ook wel aanbestedingsprocedure: Het onderdeel van het 

inkoopproces van de voorbereiding van de aankondiging tot 

en met de bekendmaking van de gunning 

Aanbestedende dienst:  De aanbesteder, de overheidsorganisatie of bestuursorgaan 

dat verantwoordelijkheid draagt, voor het via een 

aanbesteding inkopen. 

Belangrijke wijziging:  Rectificatie van de aankondiging die dermate van belang is dat 

de deadline moet worden verschoven; hetzij opnieuw moet 

worden aanbesteed. *zie hoofdstuk 2 voor een toelichting 

Behoefte Hetgeen de inkopende organisatie nodig heeft, die tot de 

uitvraag geleid heeft.  

Contract Management Het registreren van contracten, toezien op het naleven van het 

contract, het overeenstemmen van het contract met de 

behoefte van de organisatie en de uitvoerbaarheid van het 

contract. 

Drempelwaarde:  (Ook wel: Drempelbedrag) Bedrag in Euro’s waarboven de 

aanbesteding een bepaalde procedure moet volgen.  

Kent twee varianten:  

1/ Nationale drempelwaarden: drempelwaarden waarboven 

nationaal moet worden aanbesteed, 

2/ Europese drempelwaarden: drempelwaarden waarboven 

Europees moet worden aanbesteed;  

Deze bedragen worden tweejaarlijks aangepast en bedragen 

ca. 150.000 voor diensten en leveringen en ca. 5.000.000 voor 

werken.  

Europese Aanbesteding: Een aanbesteding die boven de, in de Europese 

Aanbestedingrichtlijn vastgelegde drempelwaarde komt, en 
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daarom Europees moet worden aangekondigd, via Ted. Een 

dergelijke aanbesteding moet  

EMVI Economisch Meest Voordelige Inschrijving, naast laagste prijs 

enige op basis van Europese regelgeving toegelaten 

gunningscriteria.  

Functioneel specificeren: Een uitvraag zodanig formuleren dat niet wordt gevraagd naar 

een specifieke levering, werk of dienst maar de behoefte in 

abstracto.  

Gids Proportionaliteit: Gids ter indicatie van wanner proportioneel wordt 

aanbesteed, geeft tevens een indicatie van hoe moet worden 

omgegaan met onderdrempelige opdrachten. 

Gunningscriteria: Criteria op basis waarvan de opdracht aan een inschrijver 

gegund mag worden, bij een aanbesteding is dit ofwel laagste 

prijs ofwel het economisch meest voordelige criterium.  

Inkoopproces:  De cyclus waarin inkopen zich voltrekt van het ontstaan van 

een behoefte, formuleren van een vraag, uitzetten in de 

markt, al dan niet via een aanbesteding, inkopen en opnieuw 

ontstaan van de behoefte. Kent vele variaties.  

Onderhands gunnen Het door een overheid zonder aanbesteding verstrekken van 

een opdracht aan een marktpartij, niet toegelaten boven de 

drempelwaarde. 

 Overheidsopdracht: Alle opdrachten die de overheid of een bestuursorgaan uit 

doet gaan, ongeacht of dit via een aanbesteding gaat, via een 

aanbesteding had moeten gaan, of niet hoeft te worden 

aanbesteed, voor hetzij: 

 Werken 

 Leveringen 

 Diensten 

Rectificatie Via een of meer aanbestedingsplatforms doorgevoerde 

wijziging van de publicatie.  

Subgunningscriteria:  Criteria die invulling geven aan de gunningscriteria: 

Tenderned:  Het nationale platform/de website waarop alle 

aankondigingen van aanbestedingen boven de wettelijk 

vastgestelde drempelwaarde verplicht moeten worden 

aangekondigd.  
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Ted:  Het Europese platform waarop alle aankondigingen van 

Europese Aanbestedingen verplicht moeten worden 

aangekondigd.  

Uitvraag: Door de inkoper en aanbesteder geformuleerde vraag, die al 

dan niet via een aanbesteding in de markt is gezet. 

Wezenlijke wijziging:  Wijziging die dermate groot is dat opnieuw moet worden 

aanbesteed, volgens Europese jurisprudentie. *zie hoofdstuk 2 

voor een toelichting 

  



 

 

- 61 - 

 

Literatuur 
Berggren, E.M. eds, Milieuaansprakelijkheid, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2003 

Blaisse-Verkooyen, B.J.H, De Castro, D.C, Kroniek van het Europese Aanbestedingsrecht 2012, 

Tijdschrift Bouwrecht, TBR 2012/161, Instituut voor Bouwrecht, Den Haag 2012  

Blaisse-Verkooyen, B.J.H, Kroniek van het Europese Aanbestedingsrecht 2013, Tijdschrift 

Bouwrecht, TBR 2013/128, Instituut voor Bouwrecht, Den Haag 2013  

Chao-Duivis, M.A.B, Van Wijngaarden, M.A, Hoofdstukken Bouwrecht 18; aanbestedingsrecht, 

Kluwer, Alphen aan den Rijn 2008  

Chen, Tshong Ho, De economische dimensie van het criterium ‘economisch voordeligste 

aanbieding’, Tijdschrift aanbestedingsrecht SDU Den Haag, 2006, p. 101 

via www.chenadvies.nl 

Chen, Tshong Ho, ‘De onoverzichtlijkheid van het aanbestedingsrecht’, Tijdschrift 

Aanbestedingsrecht SDU Den Haag 2007, via www.chenadvies.nl 

Chen, Tshong Ho, ‘De speltheoretisch voordeligste inschrijving’, Tijdschrift Aanbestedingsrecht SDU, 

Den Haag 2007, via www.chenadvies.nl 

Chen, Tshong Ho, Handleiding EMVI 2014, Rijkswaterstaat, Den Haag 2014 o.a.via: 

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/rwshandlei

dingemvi2014.pdf  

Europa Decentraal, Conceptnotitie Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen 2014, Europa Decentraal, Den 

Haag 2014 

Europa Decentraal, Notitie nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen; implementatie in het 

wetsvoorstel Aanbestedingswet, Europa Decentraal, Den Haag 2015  

Garse, S. van, ‘Contractmanagement bij DBFMO-projecten: onderzoek van de Algemene 

Rekenkamer, Tijdschrift Bouwrecht, TBR 2013/178, Instituut voor Bouwrecht, 

Den Haag 2013 

Groothuis, K, De Kleine Gids aanbesteden 2011, Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011 

Harinck, J.H.A, eds. Inkoopmanagement in gemeenten, Samsom, Alphen aan den Rijn 1999 

Hebly, J.M, Klein, M.B, ‘Wezenlijke wijziging van een overheidsopdracht, Tijdschrift Bouwrecht, TBR 

2008/157, Instituut voor Bouwrecht, Den Haag 2008 

Hupe, Beukenholdt-Ter Mors, Klaassen, Publiek onderhandelen; een vorm van eigentijds besturen, 

Samsom, Alphen aan den Rijn 2000  

http://www.chenadvies.nl/


 

 - 62 - 

Kamminga, Y.P, Smits, S, ‘Samenwerking in de aanbesteding; Teleurstellende aanbestedingskaders 

en hoe van samenwerking toch ‘de norm’ te maken, TBR 2012/103, Instituut 

voor Bouwrecht, Den Haag 2012 

Meent, van de, G.W.A, eds. ‘De (nieuwe) Aanbestedingswet (Deel 2), TBR 2013/55, Instituut voor 

Bouwrecht, Den Haag 2013 

Ploeg, S.M. eds. PPI in Practice, Ministerie van Economische Zaken, Den Haag 2013 

Ploeg, S.M, Tekstuitgave Regelgeving Overheidsopdrachten 2013, Kluwer, Deventer 2013 

Romburgh, H.D, Op weg naar een nieuw aanbestedingsrechtelijk kader in Nederland,Kluwer, 

Deventer 2005 

 


