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INHOUD

• Organisatie UvW
• Hoeveelheid te baggeren per jaar 
• Visie UvW aanbesteden van werken
• Visie UvW op relatie opdrachtgever - 

opdrachtnemer
• Conclusies
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Unie van Waterschappen (UvW)

• Alle ws zijn verenigd in UvW
• UvW vertegenwoordigt de ws
• UvW is een vereniging
• Leden zijn de ws
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Hoeveelheid te baggeren per jaar
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Hoeveelheden per overheid
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Baggerachterstand
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Bestemmingen
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Kosten baggeren door waterschappen 

5 mln m3 *  eur 10 ‘a 20 = 50 - 100 mln
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Visie aanbesteden van werken

Conform NEVI
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Nieuwe aanbestedingswet moet zorgen voor 
verankering van prof. opdrachtgeverschap

Uitgangspunten
• Optimaal inhoud geven aan verhouding 

markt en vraag van de aanbieder
• Doel is ‘best value for taxpayers money’
• Professionalisering van 

opdrachtgeverschap is primaire doel. 
Professionalisering van de inkoop is 
secundair
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Te bereiken door:

• Aanscherpen governance en kwaliteit 
van opdrachtgeverschap

• Doelmatigheid staat centraal (binnen de 
wettelijke kaders van rechtmatigheid)

• De te volgen aanbestedingsprocedure is 
ondergeschikt aan doel
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Om doelmatigheid te bereiken is 
professionaliteit nodig
• Die professionaliteit is er (nog) lang niet 

altijd
• Die komt er niet als aanbestedingswet 

geen ruimte biedt voor eigen 
verantwoordelijkheid

• Ruimte om doel te bereiken
- binnen algemene kaders
- zelf keuzes maken en verantwoorden
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Visie UvW op relatie opdrachtgever -
opdrachtnemer
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Aandachtspunten

• Baggeren is simpel?
• Voorkom juridisering
• Bouw vertrouwensrelatie op
• Professionaliseren en kwaliteitsborging
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Te veel en te weinig werk

• Flora en Faunawet
• Complexiteit
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Voorkom terugkerende discussies

• Hoeveelhedenbepaling
• Meer- en minderwerk bij overdiepte 

baggeren
• Munitie
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Visie UvW

Conclusies



19

Conclusies

• Baggeren is niet simpel!
• Nieuwe aanbestedingswet moet zorgen 

voor verankering van professioneel 
opdrachtgeverschap

• Deskundigheidsbevordering bij 
opdrachtgever en opdrachtnemer

• Bouw een vertrouwensrelatie op
• Werk actief aan kwaliteitsborging
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