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Welkom!

Workshop Biodiversiteit in aanbestedingen van het Veluwefonds

Léon Jansen

Judy Koppenjan

Rob Luiten

Bron: Natuurmonumenten
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Voorstel rondje

• Wie ben je, kort je naam, functie, organisatie.

• Wat heb je met biodiversiteit?

• Wat verwacht je dat de workshop oplevert?
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Our Planet - Wat is biodiversiteit?
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Zorgen over verlies aan biodiversiteit

Zorgen in de maatschappij over verlies aan biodiversiteit 

Gebrek aan meetbaarheid, beloning en waardering voor positieve bijdrage aan 

biodiversiteitsherstel

Niet precies in beeld hoe optimaal herstel te bereiken
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Oorzaken verlies biodiversiteit (o.a.)

1. Toename en intensivering landgebruik

2. Klimaatverandering

3. Overmatig gebruik van meststoffen en andere schadelijke stoffen

4. Overexploitatie van natuur /natuurlijke hulpbronnen
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• Biodiversiteit = rijkdom en diversiteit in ecosystemen, soorten en genen 

(CBD, 1992). 

• Alles wat we eten is direct of indirect afkomstig van wilde of 

gedomesticeerde biodiversiteit. 

• Overgroot deel van bouwmaterialen, medicijnen en industriële 

grondstoffen is van biologische oorsprong. 

• Veel vormen van toerisme draaien om natuur.

• Biodiversiteit vertegenwoordigt een enorme economische waarde.

Belang van Biodiversiteit
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• Door de prestaties van bedrijven op het gebied van 

biodiversiteit meetbaar te maken, te waarderen en 

te belonen, kan de industrie een onderdeel van de 

oplossing voor biodiversiteitsherstel worden.

Biodiversiteit in aanbestedingen
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Achtergrond

• Waarom zijn we hier?

• Veluwefonds: werken aan biodiversiteitsherstel

• Past in Deltaplan biodiversiteitsherstel

• Methodiek voor verdienmodel: certificaten
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Veluwefonds

Heeft methodiek ontwikkeld om middels certificaten 

1. Landeigenaren te financieren voor BD-ontwikkeling

2. Bedrijven de mogelijkheid te bieden hun effect op BD te 

compenseren

Punt 2 kan gestimuleerd worden door BD op te nemen in 

pakket van eisen aanbestedingen
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20 Interviews met experts

• Extra criteria/wensen kunnen worden opgenomen

• Motivatie uitschrijvende partij goed weergeven

• Handleiding nodig voor uitschrijvende en inschrijvende 

partijen
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Workshop 1 biodiversiteit in aanbestedingen

Met uitschrijvende partijen 18 september 2019

• Vooral mbt niet openbare ruimte (daarvoor vaak al 

criteria in het werk)

• Laat creativiteit over aan inschrijver, geef wel opties

• Handleiding nodig voor uitschrijvende partijen

• Beoordelingscriteria

• Manier van uitvragen
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Biodiversiteit in aanbestedingen
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Het aanbestedingsproces

Gericht op inschrijvers

Doel: Geschikte inschrijvers

Gericht op de inschrijving

Doel: Beste inschrijving
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EMVI Gunningscriterium
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Het BPKV-proces

1. Afwegen 
gunningscriterium

2. Opstellen 
BPKV-criteria

3. Bepalen 
waardering

4. Beoordelen 
inschrijvingen

5. Evalueren 
aanbesteding

6. Borgen 
maatregelen

7. Evalueren 
project

Terugkoppeling

Tenderproces inschrijver

Kans- en risicoafweging 
Vragen stellen, prijsbepaling 

inschrijven
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AANBESTEDER

Uitvraag (bestek, tekeningen 
BPKV criteria)
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(BPKV helder?)

Doelstelling:

Wat is het doel van het Kwaliteits-

criterium?

Minimale eis:

Wat wil de aanbesteder minimaal 

hebben?

Wens:

Waar liggen nog bepaalde wensen?

Wat wordt er gevraagd, heb ik 
vragen?

Waar kan ik kansen benutten?

Hoe daar invulling aan te geven?

Welke risico’s spelen er?

Hoe anticipeer ik op het 
gevraagde ?

Waar en hoe kan ik 
meerwaarde behalen ? 

Afweging meerwaarde<>kosten

Onderscheidend vermogen?

Hoe inschrijven?
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Is de beoordeling transparant 
en vooraf duidelijk ?

Kwaliteitsaspecten; (jury-beoordeling) Geobjectiveerd oordeel

Hoe komt de jury tot beoordeling?

Extra prestaties; (meetlat-beoordeling)

Meetlat. Waardering d.m.v. vaststellen aangeboden aantal eenheden.

Bij onduidelijkheden: stel vragen!

- Algemene vragen (of)

- Individueel

Spiegel het inkoopteam v/d aanbesteder aan je tenderteam.
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De mededeling van de gunningsbeslissing aan iedere betrokken inschrijver of 

betrokken gegadigde bevat de relevante redenen voor die beslissing….

Onder relevante redenen wordt in ieder geval verstaan de kenmerken en 

relatieve voordelen van de uitgekozen inschrijving, alsmede de naam van de 

begunstigde of de partijen bij de raamovereenkomst.

Opschortende termijn van 20 dagen (ARW 2016)

Op welke verantwoording heb ik 
recht ?
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Praktijkoefening
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Concept uitvraag gemeente

Gunnen op waarde

• Gemeente NN kiest in deze aanbesteding voor Gunnen op Waarde

• zoekt daartoe de beste kwaliteit-prijs verhouding (BPKV, nu even 

geen precieze toelichting)

• De kosten voor deze bijdragen aan de gunningscriteria wordt als 

een fictieve korting op de inschrijfprijs weergegeven. 
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Concept uitvraag gemeente

• Ook dit project moet bijdragen aan BD-herstel

• Een plan waarin kwaliteit, omvang en langjarige 

instandhouding worden geborgd

• Prioritaire gebieden, landschapsontwikkelingsplan
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Uitwerken ideeën (10 min) en bespreking

- Hoe invulling geven aan de vraag

- Waar loop je tegenaan

- Mis je informatie?
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Biodiversiteit Prestatie Ladder (BPL)
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Doel: meetbaar maken van inzet bedrijven voor biodiversiteit

Opzet: vergelijkbaar met CO2-prestatieladder

Beoogd gebruik: 

• Bij aanbestedingen invulling EMVI biodiversiteit

• Onderdeel van MVO-verslaglegging

Opzet BPL
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5 niveaus afhankelijk van diepgang en inzet

1. Bepalen huidige effect van bedrijf

2. Maken reductieplan

3. Transparantie

4. Participatie in sector

5. Participatie in keten

Opzet BPL
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Negatieve impact meten

• Oppervlakte bedrijfsterrein: m2

• Energieverbruik: CO2

Compensatie bepalen

• Groen oppervlakte van terrein, BD-certificatie, Oasebos

• CO2 compensatie: bomen planten

BPL 1. Bepalen huidige effect
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Opstellen van realistisch en uitdagend reductieplan

• Vergroening oppervlakte (gras, groen dak, BD 

certificatie, oasebos)

• CO2-reductieplan

Met duidelijke planning, doelstellingen en KPI's

Check door certificerende instantie

BPL 2. Maken reductieplan 
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Openbaring cijfers

• Impact van bedrijf

• Reductieplan en doelstellingen

• Verantwoording over afgelopen jaar (waarom wel/niet 

gehaald)

Check door certificerende instantie

BPL 3. Transparantie
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Beschrijving en beoordeling resultaten van:

• Inzet in sector voor biodiversiteit

• Inzet in keten voor biodiversiteit

BPL 4 en 5
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Werking BPL bij aanbestedingen

Op twee manieren kan de BPL werken in een aanbesteding:

1. Als onderdeel van de selectiecriteria. B.v. je mag alleen offerte 

uitbrengen als je minimaal stap B hebt op de BPL.

2. Als onderdeel van de gunningscriteria: De stap van het bedrijf op de 

trede wordt meegewogen in de beoordeling van de offerte.

Organisatie inschrijfprijs
niveau op 

ladder
fictief voordeel fictieve prijs

aanbesteding 

gewonnen

a 210000 niet geen 210000

b 220000 3 15000 205000 x

c 240000 4 30000 210000
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Andere optie voor compenseren:

Certificaten Veluwefonds/Habitatbank
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Het systeem

Landeigenaar Basis situatie
Nieuwe 

situatie

Inzet project

Deelnemer
Toetsing 

minimalisering 

biodiversiteitschade

Aankoop 

certificaten

€

Met de creatie van nieuwe 

biodiversiteit worden credits verdiend

Credits worden als certificaat 

verkocht aan geïnteresseerden
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Andere mogelijkheden van compensatie

• Koop stuk oerwoud via Stichting Oasebos

• Lokale projecten om bv bermen in te zaaien met 

bloemen, vennetjes aanleggen, houtwal/struweel

• Groene energieprojecten

• Donaties aan WNF
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• Biodiversiteit Prestatie Ladder

• Certificaten Habitatbank

• Aankoop oerwoud Oasebos

• Lokale projecten ondersteunen

• Groene energiewinning

• Donaties aan NGO

Discussie verschillende mogelijkheden
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Reflectie door Jan van Muyden
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Dank voor jullie deelname!
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