
 
 
 
 College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 

 
 
Aan Provinciale Staten 
Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM 15 maart 2016 REFERENTIE Saskia Rolsma 
ONS NUMMER 817F88F3 DOORKIESNUMMER 06-211 246 24 
NUMMER PS 2016BEM40 E-MAILADRES saskia.rolsma@provincie-utrecht.nl 
BIJLAGE   PORTEFEUILLEHOUDER Verbeek-Nijhof 

 
 
 
Onderwerp Statenbrief: Aanschaf drie nieuwe dienstauto's 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

De huidige 3 dienstauto’s waarmee bestuur en directie worden vervoerd zijn aan vervanging toe. De 
economische levensduur is ruim twee jaar verstreken. Leasemaatschappijen hanteren daarvoor de grens van 3 
jaar en 180 duizend kilometer. De auto’s zijn ruim 5 jaar intensief gebruikt en hebben bijna 300 duizend kilometer 
op de teller staan. Daarnaast komen er ook steeds meer mechanische problemen. 
Omdat zowel de vorige als de huidige gedeputeerde u een toezegging hebben gedaan over het energielabel en 
uitstoot informeren wij u graag over de aanschaf van drie hybride dienstauto’s van het merk en type Volvo XC90.  
 
Voorgeschiedenis 
In 2010 zijn de huidige dienstauto’s via een leaseconstructie aangeschaft. Na het aflopen van dit leasecontract in 
2013 is besloten deze auto’s van de leasemaatschappij over te nemen en er nog een paar jaar mee te rijden.  
 
Essentie / samenvatting: 
Met oog op vervanging van de huidige dienstauto’s en de aan u gedane toezeggingen is een zorgvuldige 
afweging gemaakt tussen milieulabel, representatie, comfort, en de kosten. De Volvo XC 90 hybride past het 
beste binnen het afwegingskader. Met de aanschaf van de genoemde dienstauto’s is de provincie Utrecht de 
eerste provincie die volledig hybride rijdt. 
 
Toelichting op het afwegingskader: 

Er zijn 5 randvoorwaarden geformuleerd, waaraan de nieuwe auto’s aan moeten voldoen: 
1. Milieulabel B (liefst milieulabel A) 
2. Goede werkplek voor de passagier  
3. Arbo-technisch verantwoord voor de chauffeurs  
4. De auto moet representatief zijn.  
5. Zo goedkoop mogelijk  
 
Er zijn met drie auto’s proefritten gemaakt: een Audi A6, een BMW 5-serie en een Volvo XC90 
 
Ad 1. Milieulabel B (liefst, milieulabel A) 
De nu aangeschafte auto’s hebben een A-label. Hybride auto's schakelen tussen elektrische aandrijving en 
aandrijving met behulp van conventionele brandstoffen. Een hybride auto is hierdoor zuiniger dan een auto met 
alleen een benzine- of dieselmotor en heeft daarom dus een lagere CO

2
-uitstoot.  



 

  

 
Ad 2. Goede werkplek voor de passagier  
Een auto met chauffeur is een (verlengde) werkplek van een bestuurder, het bevordert het effectieve tijdsgebruik. 
Daarvoor moet achterin gewerkt kunnen worden. Dit betekent een goede zitplaats met voldoende ruimte en een 
plek voor een ambtenaar of collega.  
Wanneer dat mogelijk is delen leden van het college een auto. Bij de Volvo was de beenruimte en de hoogte van 
het in- en uitstappen het best. Bij de andere twee auto’s was de beenruimte minder goed als er een passagier 
voorin zit.  
 
Ad 3. Arbo-technisch verantwoord voor de chauffeurs  
De Volvo heeft het meeste beenruimte. Het model van de stoel en de bekleding zitten voor alle chauffeurs goed. 
Alles kan per chauffeur worden ingesteld, dat is eenmalig nodig, zodat er een Arbo-technisch goede werkplek is. 
  
Ad 4. De auto moet representatief zijn.  
De drie auto’s zijn alle drie representatief, al is er bij de Volvo opgemerkt dat het naast de ‘groene uitstraling’ ook 
een ‘grote uitstraling’ heeft. 
 
Ad 5. Zo goedkoop mogelijk  
De Volvo is in aanschaf duurder ten opzichte van de Audi en BMW. De aanpassingen die nodig zijn om een 
goede werkplek voor zowel bestuurder als chauffeur te maken zijn echter het goedkoopst, want bij de Volvo zit 
bijna alles in het standaardpakket. 
 
Vergelijking andere provincies 
Ter voorbereiding op de selectie van een nieuwe dienstauto is ook nagegaan welke typen dienstauto’s in de 
andere provincies rijden. De rondgang geeft het volgende beeld: 
• Geen van de provincies heeft tot en met heden elektrische auto’s aangeschaft (of zijn dit op korte termijn van 
plan).  
• Hybride auto's: De provincie Friesland heeft vijf dienstauto's, waarvan 2 hybride auto’s en 3 op een 'groene' 
brandstof (biogas). De hybride auto’s worden ingezet voor langere afstanden vanwege de beperkte actieradius 
van de auto's op biogas. 
• Zuinige auto's op conventionele brandstof: de overige provincies hebben na testritten en zorgvuldige afweging 
van alle relevante factoren uiteindelijk gekozen voor een auto op conventionele brandstoffen. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Goede werkplek voor de bestuurder en Arbo-technisch verantwoorde werkplek voor de chauffeur in een zo 
schoon-mogelijk rijdende auto. 
 
Financiële consequenties 

De auto’s kosten per stuk € 69,967,25 excl. BTW. De geschatte restwaarde bedraagt € 15.000 per auto. De 
jaarlijkse afschrijvingskosten per auto’s bedraagt dan € 11.000.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

N.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


