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Organisatie: provincie Noord-Brabant, www.brabant.nl 

Contactpersonen: Remco de Jong (bestuurs- en inkoopadviseur) Linkedin 

Product & sector: grondwaterstandsmeetnet  

Land: Nederland

In plaats van apparatuur, 
koopt de provincie 
meetdata.

De provincie Noord-

Brabant heeft permanente 

grondwatermeetnetten, die 

de standen en de kwaliteit 

van het grondwater meten. 

Moeten we volledig ingerichte 

meetlocaties zelf bezitten? Of 

kunnen we ook overstappen naar 

een ander type gebruik? Deze 

en nog meer kritische vragen 

hebben geleid tot een andere, 

circulaire aanbesteding om het 

grondwaterstandsmeetnet te 

actualiseren.

Omschrijving project 
De provincie Noord-Brabant trans- 

formeert naar een circulaire economie. 

De circulaire aanbesteding van het 

provinciale grondwaterstandsmeetnet 

maakt hier onderdeel van uit. In plaats 

van apparatuur, heeft de provincie de 

meetdata ingekocht. Daarnaast verwerkt 

de provincie duurzaamheid in initiatieven 

zoals het composteren van koffie- 

bekertjes, De Weg van de Toekomst, 

Biobased Delta, de biobased vangrail  

en in infraprojecten. 

Aanpak 
Circulariteit is per 4 oktober 2016  

opgenomen in het nieuwe inkoopbeleid. 

De voorbereidingen voor de aanbesteding 

om het grondwaterstandsmeetnet te 

actualiseren waren al gestart;  

peilbuis en toebehoren waren  

technisch omschreven. Inkoop heeft toen  

geadviseerd om meer tijd te nemen en 

de omslag naar functioneel specificeren 

te maken. Er is ook veel tijd geïnvesteerd 

om het projectteam te laten wennen 

aan het circulaire gedachtegoed. Uit de 

marktanalyse en -consultatie bleek dat 

het mogelijk was om meetdata in plaats 

van apparatuur te leveren. De markt-

partijen waren ook erg verheugd dat er 

met hen werd gesproken, in plaats van 

de gebruikelijke papieren exercitie. De 

bevindingen van de marktontmoeting 

zijn verwerkt in het aanbestedings- 

document. Omdat de afwerking van  

de meetlocatie en het meetsysteem  

met elkaar samenhangen, heeft de  

provincie voor één perceel gekozen. 

Circulair Inkopen provincie 
Noord-Brabant

https://www.brabant.nl/
https://www.linkedin.com/in/remcodejong1/nl


Deze uitgave is gefinancierd door Rijkswaterstaat

Provincie Noord-Brabant:
 >  Aantal fte’s: 1.128 in 2013. Vanaf 2016 van fte’s naar capaciteit per opgave.

 >  Aanbestedingsvolume: dit fluctueert. De begroting van de provincie 

Noord-Brabant is in 2017 € 1,3 miljard. 

De aanbesteding:
 >  Volume productcontract: met hulp van een interne kostendeskundige 

is een realistisch bedrag geraamd, waar aanbiedingen niet boven mogen 

komen en dat is gelukt. 

 > Contractvorm: prestatiecontract

Over REBus en de Green 
Deal Circulair Inkopen

De Green Deal Circulair Inkopen 

(GDCI) is een initiatief van MVO 

Nederland, NEVI, de Rijksoverheid, 

Duurzame Leverancier, PIANOo, 

Kirkman Company en Circle Eco-

nomy. Verschillende pilots die uit 

de GDCI ontstaan worden mede 

gefinancierd door het Europese 

project REBus wat in Nederland 

wordt uitgevoerd door Rijkswater-

staat. Gezamenlijk zetten zij zich 

in om ondernemers en overheden 

te ondersteunen bij hun ambities 

op circulair inkopen.

Contactinformatie
>   E-mail: Circulair@rws.nl

>   Website: GDCI

Resultaten 
De aanbesteding is geslaagd, de 

opdracht is 5 juli 2016 gegund. De  

provincie koopt nu dus meetdata, in 

plaats van apparatuur. Het moet een 

robuuste en vandalismebestendige  

constructie zijn, dus de koker (peilbuis) 

blijft in bezit van de provincie. De rest 

van de meetapparatuur is van de markt-

partij. De marktpartij verstrekt de data 

aan de provincie met een leverings- 

verplichting van 98% voor het hele 

meetnet (en 95% per meetfilter). Deze 

constructie is een win-winsituatie. De 

markt heeft de ruimte gekregen om 

nieuwe technieken toe te passen en 

met een eigen ontwerp te komen.

Geleerde lessen 
•  Communicatie en monitoring helpen 

om resultaten zichtbaar te maken.

•  Interne communicatie wordt vaak 

vergeten. In tegenstelling tot externe 

communicatie in de vorm van  

bewonersavonden. 

•  Medewerkers hebben behoefte aan 

voorbeelden, handvatten of  

instrumenten als houvast. 

•  De grootste tegenwerkende kracht is 

tijd en inzicht. Het begint vaak met een 

verkeerde opdracht, namelijk dat het zo 

snel mogelijk moet. Maar tijd staat op 

gespannen voet met innovatie en  

circulariteit. Je moet de tijd hebben 

om in te spelen op voortschrijdende 

inzichten. 

•  Wees bereid om alles ter discussie  

te stellen.

•  Je hebt een aantal mensen nodig dat 

het grotere geheel ziet en dat niet 

gelijk in de oplossing schiet.

Partners: Cluster Natuur, Water en Milieu (de interne klant) | Inkoopadviseur, kosten- en risicodeskundige | Brabant Water | OMWB | De marktpartijen

Relevante links & documenten: Project- en contractomschrijving van Koenders Instruments | Achtergrondinformatie over de meetnetten van de  

provincie Noord-Brabant | Presentatie ‘Innovatiegericht inkopen; je bent toch niet gek’ | Conclusies over Presentatie ‘Innovatiegericht inkopen;  

je bent toch niet gek’ 

“Inkoop is geen doel op 
zichzelf, maar een middel.”

Remco de Jong, bestuurs- en inkoopadviseur 

provincie Noord-Brabant

FEITEN & CIJFERS

http://mvonederland.nl/green-deal-circulair-inkopen
http://www.koenders-instruments.com/projecten/actualisatie-en-optimalisatie-grondwatermeetnet-provincie-noord-brabant/
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/water/water-in-beeld/grondwaterstanden-en-meetnetten.aspx
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/water/water-in-beeld/grondwaterstanden-en-meetnetten.aspx
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/gerelateerd/fs30-presentatie_innovatiegericht_inkopen-oktober2016.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/gerelateerd/fs30-presentatie_innovatiegericht_inkopen_met_conclusies-oktober2016.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/gerelateerd/fs30-presentatie_innovatiegericht_inkopen_met_conclusies-oktober2016.pdf

