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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar duurzaam inkopen en aanbesteden. De 
bij dit onderzoek gehanteerde vraagstelling valt uiteen in drie delen:  
1. Wat is de kwaliteit van de kaders (het beleid) die aan de inkoop en aanbesteding worden gesteld? 
2. In welke mate is er bij de provincie sprake van duurzaam inkopen en aanbesteden? 
3. In welke mate werken de vier Randstadprovincies samen op het gebied van inkoop en 

aanbesteding? 
 
Conclusies en aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer 
Hoofdconclusie is dat de provincie duurzaam inkopen goed op orde heeft, waarbij wel geconstateerd 
wordt dat de provincie geen compleet overzicht heeft van alle inkopen. Het streven van 100% 
duurzaam inkopen is dan ook niet voldoende geborgd. Zie voor verdere onderbouwing pag. 7 en 
verder van het rapport. 
Als extra conclusie voegt de Rekenkamer toe (pag. 9) dat 100% duurzaam inkopen niet eenduidig 
wordt geïnterpreteerd. Het geldt niet voor alle productcategorieën en er is een drempelbedrag 
waarboven pas gerapporteerd dient te worden. 
 
De Rekenkamer komt met drie  aanbevelingen aan PS, met, afhankelijk van de richting die PS kiest, 
een aantal aanbevelingen aan GS. De aanbevelingen aan PS luiden: 

1. Stel vast of 100% duurzaam inkopen voor alle inkoop en aanbestedingen vallend onder de 52 
productcategorieën een gewenste doelstelling is voor 2015. Als alternatief kan worden 
gekozen voor een drempelbedrag waarboven 100% duurzaam inkopen geldt. Een andere optie 
is kiezen voor een lager totaalpercentage duurzaam inkopen, waarbij het “pas toe of leg uit”-
principe wordt gehanteerd. 
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2. Indien voor een gewijzigde doelstelling wordt gekozen, ga dan bij voorkeur in P12- of P4-
verband in overleg met het Rijk om de Deelnameverklaring te herzien. 

3. Zorg dat PS een jaarlijkse rapportage ontvangt –conform de afspraak in de 
Deelnameverklaring met het Rijk- over de gerealiseerde percentages duurzaam inkopen, 
waarin duidelijk uitgelegd wordt over welk deel van het inkoopvolume het gaat. 

Voor een nadere toelichting op de aanbevelingen, zie pag. 10 van het rapport. 
 
GS hebben een reactie gegeven op de conclusies en aanbevelingen (pag. 11). De conclusies worden 
herkend en GS geven aan de aanbevelingen over te nemen, zo nodig aangepast naar aanleiding van het 
besluit van PS over wijziging van beleid. GS komen met een implementatieplan. 
 
De aanbevelingen van de Rekenkamer treft u, hergeformuleerd als besluiten, aan in het ontwerp-
besluit van dit statenvoorstel. Na discussie in de Commissie Bestuur, Europa en Middelen is een extra 
beslispunt (nummer 4) toegevoegd, waarin GS wordt gevraagd een voorstel te doen om de 
rapportagedrempel te verlagen en de reikwijdte te verbreden. 
 

Resumerend: voorgesteld wordt in te stemmen met bijgevoegd ontwerp-besluit.



3 – PS2012BEM06 
 

Besluit 

Besluit van 4 juni 2012; 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van de commissie Bestuur, Europa en Middelen van 14 mei 2012,  
nr. 80ACBE7E; 
 
Gelezen het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, getiteld “Duurzaam inkopen en aanbesteden”; 
 

Besluiten:  
 

1. Dat 100% duurzaam inkopen voor alle inkoop en aanbestedingen vallend onder de 52 
productcategorieën een gewenste doelstelling is voor 2015. 

2. Dat, indien bij besluit 1 voor een gewijzigde doelstelling wordt gekozen, in P12- of P4-
verband, in overleg met het Rijk, de Deelnameverklaring dient te worden herzien. 

3. GS te verzoeken een jaarlijkse rapportage op te stellen over de gerealiseerde percentages 
duurzaam inkopen, waarin duidelijk uitgelegd wordt over welk deel van het inkoopvolume het 
gaat. 

4. GS te verzoeken met een voorstel te komen op welke wijze de gehanteerde rapportagedrempel 
kan worden verlaagd en de reikwijdte kan worden verbreed. 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 


