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In een kort geding voor de Rechtbank Noord-
Nederland (24 mei 2017 ECLI:NL:RBNNE:2017:1884) 
werd de gemeente Smallingerland voor de rechter 
gedaagd door de verliezende inschrijver, een com-
binatie van Becono betonverharding uit Drachten 
en aannemersbedrijf Witteveen en Zonen uit 
Surhuisterveen, hier verder aan te duiden als ‘de 
Combinatie’. 

Het doel van de aanbesteding is te komen tot her-
inrichting van de doorgaande route De Splitting in 
Drachten. De gemeente neemt als gunningsgrond-
slag ‘gunning op grond van de economisch meest 
voordelige inschrijving’ (emvi). De weging van de 
inschrijving is 60% voor het onderdeel kwaliteit en 
40% voor de prijs. De gemeente schrijft voor dat 
de emvi zal worden bepaald volgens de methode 
‘gunnen op waarde’ volgens de CROW-publicatie 
253. Er is echter ook een inschrijvingsleidraad door 
de gemeente aan de uitvraag verbonden.  

De gemeente Smallingerland is niet tevreden 
over het ingeleverde plan van aanpak van de 
Combinatie en geeft daarom minder punten 
op het onderdeel ‘kwaliteit’. Zo mist zij in het 
plan van aanpak een gedegen uitwerking van 
de uitvoer van werkzaamheden rond bestaande 

bomen. De Combinatie heeft in haar plan van 
aanpak opgenomen dat de uitvoer van het werk 
rond bomen zal gebeuren volgens de richtlijnen 
van het Norminstituut Bomen.  De Combinatie 
voert bij de rechter het verweer, dat de door de 
gemeente aangehaalde publicatie 253 van CROW 
bij ‘gunnen op waarde’ onder andere vermeldt dat 
normen niet herhaald hoeven worden. Ook voert 
de Combinatie bij de rechter aan dat het in de 
GWW-sector algemene praktijk is om te verwijzen 
naar het Norminstituut Bomen, het Handboek 
Bomen en de Bomenposter. De Combinatie stelt 
dat de gemeente in haar bestekken ook gebruik-
maakt van verwijzingen naar het Norminstituut 
en de Bomenposter. De gemeente zou zelfs een 
licentie van het Norminstituut hebben. De voor-
zieningenrechter oordeelt echter dat de gemeente 
Smallingerland uitdrukkelijk heeft gevraagd om 
de in de uitvraag benoemde criteria te betrekken 
op de bestaande bomen. De Combinatie vermeldt 
echter niets over haar werkwijze rond bestaande 
bomen. 

Expliciet 
De verwijzing naar een normenset waaraan vol-
daan zou moeten worden bij de omgang met 
kwetsbare bomen in het algemeen, is in dit geval 
volgens de rechter niet voldoende. De gemeente 
vraagt namelijk expliciet naar de manier waarop 
de inschrijver invulling geeft aan de omgang met 
bestaande bomen in deze specifieke opdracht. 
Het Handboek Bomen stelt bovendien dat de 
uitvoer projectspecifiek in een goedgekeurd werk-
plan moet worden omschreven. Een kernachtige 
omschrijving van dat werkplan had dus volgens de 
gemeente Smallingerland in het plan van aanpak 
moeten staan. Die omschrijving ontbreekt echter. 
De gemeente heeft in haar bestek bovendien 
niet verwezen naar het Norminstituut of naar 

de Bomenposter. Een verwijzing in een bestek is 
trouwens iets geheel anders dan een verwijzing in 
een inschrijving. De voorzieningenrechter wijst de 
vordering van de Combinatie dan ook af.

Conclusie
Een inschrijving opstellen is vaak woekeren met 
de toegestane hoeveelheid tekst. Neem echter het 
zekere voor het onzekere en vermeld in ieder geval 
een uitwerking van hetgeen waarnaar gevraagd 
wordt. Voor de aanbestedende dienst kan het de 
moeite lonen publicaties waarnaar wordt verwezen 
nog eens door te nemen, en bovendien zeer dui-
delijk te zijn over de bedoeling van de uitvraag en 
de juiste beoordelingscriteria. 

Het is aanlokkelijk om bij een inschrijving alleen 

te vermelden dat je als inschrijver aan bepaalde 

normen vasthoudt. Bij een kort geding van mei 

2017 oordeelde de rechter dat dit niet voldoen-

de is. Als inschrijver moet je expliciet opnemen 

hoe jouw plan van aanpak eruitziet. 
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