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In een razend tempo heeft de Economisch Meest Voordelige Inschrijving 

(EMVI) de Nederlandse bomenwereld veroverd. Geholpen door de nieuwe 

Aanbestedingswet die Emvi-achtige aanbestedingen min of meer verplicht 

heeft gesteld, zijn de laatste jaren overal in Nederland experimenten 

uitgevoerd met dit soort aanbestedingen. Het woord experimenten houdt 

impliciet en expliciet in dat de betrokken partijen bij  aanbestedingen niet 

altijd precies wisten wat het resultaat zou zijn en of de juiste partijen met 

de juiste aanbieding gegund zouden worden. Dat klopt en ik denk dat dit 

niet zo erg is. Een Emvi-achtige aanbesteding kan behoorlijk complex zijn 

en je hoeft niet de illusie te hebben zoiets meteen voor de volle honderd 

procent te beheersen.

Overigens zijn de resultaten van de in deze uitgave van Boomzorg vermelde 

casussen meer dan bemoedigend en ze verdienen zeer zeker navolging. 

Met de tips en trucs uit deze uitgave van Boomzorg kunt u trouwens 

morgen aan de slag en hoeft u niet het leergeld te betalen dat de in deze 

uitgave geïnterviewde opdrachtgevers moeten betalen. 

De geïnterviewde ambtenaar van de gemeente Ede, Jaap Verhagen, geeft 

twee cruciale tips bij de implementatie van een Emvi-aanbesteding: ‘Zorg 

voor een adviesbureau dat je in woord en daad bijstaat en de belangrijkste 

tip: ‘kijken doe je met je ogen’. Je kunt zaken nog zo goed geregeld 

hebben en alles op papier en in de procedures tweehonderd procent voor 

elkaar hebben, uiteindelijk geldt het aloude adagium: ‘Vertrouwen is goed, 

controle is beter’. 

Ambtenaren, boombeheerders moeten weer gewoon ouderwets met de 

fiets op pad de woonwijk in en gevraagd en ongevraagd, aangekondigd 

en onaangekondigd controleren wat een aannemer met het dure publieke 

geld aan het uitvreten is. Een aannemer zal het niet met zoveel woorden 

zeggen, maar een kritische klant krijgt respect en daarmee een veel beter 

eindresultaat. 

Is met Emvi onze wereld een klein beetje beter geworden? Ja, ik denk het 

wel. Aannemers klagen nog steeds dat de prijzen te laag zijn, maar dat 

moeten we gewoon maar als een natuurverschijnsel behandelen. Zodra 

boeren niet klagen over het weer en aannemers niet over de prijs, dan pas 

is er echt iets aan de hand. 

Overigens valt er op het gebied van aanbestedingen nog steeds voldoende 

te verbeteren. Bij mij in de straat – de betrokken gemeente weet over welke 

straat het gaat - zijn het afgelopen seizoen iets van 30 jonge eiken geplant. 

Mooie, goed uitziende bomen, waarvan nu al minimaal 70 procent naar 

het eikenwalhalla is vertrokken. Gewoon door een complete afwezigheid 

van enige nazorg. Ik vroeg een betrokken ambtenaar hoe dat zat en hij 

meldde dat dit geen probleem is, omdat de betreffende bomen toch 

onder een garantie vallen. Misschien is dat wel zo, maar een gemeentelijke 

boombeheerder die dit op zijn grondgebied laat gebeuren, verdient voor 

mij een pak op zijn donder. Ook al ben je niet verantwoordelijk voor die 

bomen, je bent en blijft nog altijd zelf verantwoordelijk voor het niveau van 

de openbare ruimte.
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