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duurzaam inkopen 2009 
 
Onderwerp: Voortgang duurzaam inkopen 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 
Aan:  Provinciale Staten  
 

Inleiding 
 
Wij willen met onderstaande voortgangsrapportage u op de hoogte stellen van de voortgang van  
duurzaam inkopen.  
 
Provincie Utrecht streeft ernaar om in 2010 alle ingekochte werken, leveringen en diensten 100% 
duurzaam in te kopen. Hiermee is het thema duurzaam inkopen stevig op de politieke agenda komen te 
staan.  
 
In 2008 heeft PWC een landelijke monitor Duurzaam Inkopen, in opdracht van het Ministerie van 
VROM, uitgevoerd. Uit deze monitor kwam naar voren dat de Provincie Utrecht over 2008 33% 
duurzaam had ingekocht. Als reactie hierop is het Invoeringsproject duurzaam inkopen opgestart. 
VROM heeft medio 2009 desgevraagd aangegeven dat in 2011 een nieuwe monitor staat gepland. 
Gelet op haar ambitie heeft de provincie Utrecht besloten deze monitor niet af te wachten en zelf een 
monitor uit te voeren. Eind 2009 is deze monitor uitgevoerd door een onafhankelijke 
monitorspecialist. Ter kennisname is de rapportage met bevindingen bijgevoegd.  
Overigens heeft VROM bij haar brief van 20 januari 2010 laten weten dat een nieuwe VROM monitor 
in tegenstelling tot eerdere berichten reeds in 2010 wordt gehouden. 
Omdat de provincie Utrecht bij haar monitor de landelijke afgesproken criteria van Senter Novem 
heeft aangehouden worden uit dien hoofde geen andere inzichten verwacht.  
 
Aanleiding 
GS informeren u graag over de initiatieven die reeds organisatiebreed genomen zijn om het duurzaam 
inkoopbeleid te ontwikkelen en toe te passen en welke resultaten er concreet geboekt worden. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 13 november 2006 zijn 2 statenmoties aangenomen aangaande de provinciale bijdrage aan het 
klimaatbeleid en de toepassing van de criteria van MVO bij aanbestedingen. Mede hierdoor 
aangemoedigd hebben GS in juli 2007 klimaatneutraliteit als uitgangspunt voor kantoor en organisatie 
van de provincie genomen, waaronder duurzaam inkopen. De provincie Utrecht heeft zich tevens 
aangesloten bij het landelijke VROM/Senter Novem programma Duurzaam inkopen.  
 
De rijksoverheid heeft zich ten doel gesteld om in 2010 voor 100 procent duurzaam in te kopen. De 
gemeenten streven naar 75 procent in 2010 en 100 procent in 2015. Provincies en waterschappen 
hebben 50 procent in 2010 als doel gesteld. De provincie Utrecht streeft ernaar om per 2010 volledig 
duurzaam in te kopen (GS-besluit van 3 juli 2007). 
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Essentie / samenvatting: 
In 2008 heeft de provincie voor 33% duurzaam ingekocht. In 2009 voor 76%. Als bijlage is de 
gedetailleerde nulmeting duurzaam inkopen bijgevoegd.  
Hoofdconclusie is dat de provincie Utrecht op de goede weg is maar borging voor 100% nog 
onvoldoende is geregeld. Om duurzaam inkopen structureel goed te borgen worden de volgende 
maatregelen genomen: 
 
1. De afdeling Subsidies en Inkoop (SEI) stelt centraal beleid op ten aanzien van het thema Duurzaam 

Inkopen. Hierin worden minimaal de volgende aspecten opgenomen: 
• Een SMART definitie van Duurzaam Inkopen. 
• Spelregels en procesbeschrijving duurzaam inkopen en borg dit vervolgens in het inkoop- en 

aanbestedingenbeleid. 
• Procedures en templates over duurzaam inkopen. 
• Duidelijke verdeling van Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden tussen SEI en de afdelingen 

binnen de Provincie Utrecht over het thema Duurzaam Inkopen. 
• Er wordt een centrale plaats ingericht binnen de Provincie Utrecht waar de actuele 

duurzaamheidscriteria van Senter Novem staan. Iemand bij SEI is hiervoor verantwoordelijk. 
• Er vindt nauwe afstemming plaats tussen de projecten Duurzaam inkopen en Actieplan duurzaamheid  

waarbij gekeken wordt hoe dit Actieplan het project Duurzaam inkopen kan faciliteren. 
 

2. SEI begeleidt en faciliteert de afdelingen bij het “borgen” van Duurzaam inkopen.  
• Binnen SEI is hiervoor een contactpersoon aangewezen. 
• De afdeling Communicatie ondersteunt de afdeling SEI bij het communiceren van beleid ten aanzien 

van het thema Duurzaam Inkopen. 
 

3. Nadat het centraal beleid door SEI is ontwikkeld  zorgen de afdelingen ervoor dat duurzaam  inkopen 
ingebed wordt binnen de afdeling door: 
• Het door SEI opgestelde centrale beleid te vertalen naar de specifieke situatie binnen de eigen afdeling 

(SEI heeft hier een faciliterende rol, de afdelingen blijven zelf primair verantwoordelijk voor duurzaam 
inkopen). 

• Eén of twee medewerkers verantwoordelijk te maken voor duurzaam inkopen. Laat dit ook de 
medewerkers zijn die nu al betrokken zijn bij inkooptrajecten. 

• Houd per afdeling alle inkooptrajecten bij door bijvoorbeeld gebruik te maken van het bestaande 
contractmanagementsysteem wat beheerd wordt door de contractbeheerders bij SEI. 

 
4. In november 2010 wordt opnieuw de voortgang Duurzaam Inkopen gemonitord. De huidige systematiek en 

methodiek wordt hierbij gehanteerd tenzij het Ministerie van VROM deze methodiek wijzigt. 
 

Financiële consequenties 
In praktijk zal blijken in hoeverre het streven naar 100% duurzaam inkopen extra middelen vergt.   

Vervolgprocedure/voortgang 
Wij zullen u in het eerste kwartaal van 2011 informeren over de bereikte resultaten betreffende 
duurzaam inkopen in 2010    
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie/Provinciale Staten  
U wordt verzocht kennis te nemen van deze voortgangsrapportage. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


