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Slimme overheid lokt slimme oplossingen uit!

Het belonen van innovatieve ideeën via competitieve procedures is cruciaal om te komen tot een nieuwe
‘sociale’ economie. De overheid mag die mogelijkheid niet onbenut laten.

Sinds meer dan tien jaar betreft een belangrijk deel van het nieuws de desastreuze gevolgen van
klimatologische fenomenen voor onze samen- leving. Die worden in verband gebracht met global
warming. Recenter is de constatering dat het vinden van goede oplossingen meer vereist dan versterking
van onze dijken. De discussie richt zich nu ook op het versnellen van de transitie naar een nieuwe – meer
sociale – markteconomie om niet alleen de opwarming van de aarde te bestrijden, maar ook de
problemen die daarvan het gevolg zijn, zoals migratie, armoede, water- en voedseltekorten en oorlogen.
Deze problemen vragen om urgente acties. De innovatieve kracht van de samenleving daarvoor
benutten is cruciaal (Staat van de Europese Unie 2019). De vraag is of de overheid daarvan voldoende
gebruikmaakt.

Dat bij aanbesteden een betere prijs-kwaliteitverhouding wordt verkregen en corruptie wordt
bestreden, is algemeen bekend. Maar in hoeverre wordt door de overheid daadwerkelijk gehoor gegeven
aan de instructie uit artikel 1.4 van de Aanbestedingswet om bij de inrichting van
aanbestedingsprocedures zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren? Bij een slimme opzet
van de aanbesteding kan tenslotte door zoveel mogelijk aanbieders met elkaar te laten concurreren
innovatie worden gestimuleerd. Daarom kopen ook private partijen als Shell, Philips of KLM in via
competitieve procedures, ondanks dat zij niet verplicht zijn om aan te besteden.

Toch wordt in de pers en de politiek het nut van de aanbesteding als inkoopinstrument telkens weer ter
discussie gesteld. Aanbestedingen zouden onnodig tijdrovend en complex zijn. Alleen al in de laatste
maanden ontstond discussie naar aanleiding van het vermeende corruptieschandaal bij de inkoop van
alcoholtesters door de Nationale Politie en bij het rechtvaardigen voor het Buy Dutch-beleid door het
ministerie van Defensie. Bij aanbestedingen in de zorg zijn de geluiden zo negatief dat alternatieve
inkoopsystemen zoals open house erg populair zijn. Dit niet-competitieve vergunningstelsel waarin de
aanbesteder geen keuze maakt voor één of meerdere uitvoerders maar met alle aanbieders die aan
specifieke van tevoren vastgestelde voorwaarden voldoen, een contract sluit, is volgens de Monitor
Gemeentelijke zorginkoop 2018 (N. Uenk e.a.) meer regel dan uitzondering.
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Maar er is ook een trend in precies de tegenovergestelde richting. Op terreinen buiten de
overheidsinkoop, die niet onder de Aanbestedingswet vallen, ziet men steeds meer het nut in van
competitieve procedures om innovatieve oplossingen uit de samenleving te halen. Waarom niet bij de
verkoop van overheidsgebouwen en -gronden potentiele kopers met elkaar te laten concurreren – niet
om de hoogste prijs te realiseren, maar om ze uit te dagen tot het bedenken van nieuwe oplossingen om
bijvoorbeeld huisvesting voor kunstenaars, start-ups of burgerinitiatieven mogelijk te maken? En dan
niet via een gemeentelijk omgevingsplan, maar door het projectspecifiek definiëren van contractuele
voorwaarden? Zoals vorig jaar de gemeente Amsterdam deed met de verkoop van de Bijlmer Bajes. Of
waarom niet ondernemers uitdagen – door ze met elkaar te laten concurreren – tot het bedenken van
oplossingen om zo min mogelijk geluid te produceren bij hun bedrijfsactiviteit? Of horecavergunningen
in drukke steden in competitie te verdelen onder die ondernemers die de slimste oplossingen bedenken
voor de overlast die ze door toename van toeristen, horecabezoekers, vervuiling, et cetera veroorzaken?

Het uitdagen en belonen van der- gelijke ideeën via competitieve procedures, met een grotere kans op
verkrijging van een vergunning of een voormalig overheidsgebouw, is een spin-off voor de transformatie
naar een nieuwe ‘sociale’ economie die de overheid niet langer onbenut kan laten.
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