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Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

Hierbij sturen wij u het nieuwe provinciale Inkoopbeleid ten behoeve van een wensen en bedenkingenprocedure. 

Wij willen u verzoeken om uw wensen en bedenkingen die u bij dit stuk heeft voor 19 oktober 2022 kenbaar te 

maken. 

Inleiding: 

Op grond van de Provinciewet zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om het Inkoopbeleid vast te stellen. Wij hechten 

er echter aan om, conform de toezegging van 10 november 2021 in Provinciale Staten, u de mogelijkheid te bieden 

te reageren op het nieuwe provinciale Inkoopbeleid door middel van een wensen en bedenkingen procedure.  

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van het huidig inkoopbeleid zijn: 

• Korter in opzet, eenvoudiger taalgebruik en minder gebruik van juridisch jargon.

• De maatschappelijke uitgangspunten zijn ambitieuzer en daarom aangepast en uitgebreid naar

duurzaamheidsthema’s die aansluiten op het coalitieakkoord en het nieuwe landelijke Manifest

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen voor overheden.

• De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Baseline Informatiebeveiliging Overheid

(BIO) en het beleid Misbruik en Oneigenlijk gebruik van beleid zijn toegevoegd als onderdeel van het

algemeen juridisch kader.

• Er is nadere invulling gegeven aan het belang van samenwerkingsovereenkomsten tussen overheden om

betalingen rechtmatig te laten verlopen.
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Er is in het verleden een groot aantal relevante maatschappelijke doelen geopperd om te realiseren door middel 

van het inkoopbeleid en er zijn verschillende nieuwe maatschappelijke doelen die in de maatschappij en media veel 

aandacht krijgen. U kunt hierbij denken aan: klimaat (inclusief CO2), milieu (inclusief biodiversiteit), circulair 

(inclusief biobased), diversiteit & inclusie, social return en ketenverantwoordelijkheid (inclusief Internationale 

Sociale Voorwaarden), lokaal inkopen, Innovatie en Fairtrade.  

 

In het nieuwe inkoopbeleid is gehoor gegeven aan de oproep door uw Staten voor een meer ambitieuze 

doelstelling door zes thema’s voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen: Milieu en 

biodiversiteit, Klimaat, Circulair (inclusief biobased), Ketenverantwoordelijkheid (Internationale Sociale 

Voorwaarden, Fairtrade), Diversiteit en inclusie en Social return centraal te stellen in dit beleid. De provincie sluit 

met deze thema’s aan op de zes thema’s die voortkomen uit het nieuwe landelijke Manifest Maatschappelijk 

Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen voor overheden en het coalitieakkoord. De uitvoering van het inkoopbeleid 

wordt geborgd door het maken van interne afspraken in de organisatie en de uitwerking van uniforme werkwijzen 

waarbij ook registratie een onderdeel vormt. 

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

Deze Statenbrief zal worden geagendeerd in de commissie BEM. Wij willen u uitnodigen om uw wensen en 

bedenkingen ten aanzien van het nieuwe provinciaal inkoopbeleid voor 30 september 2022 via de Statengriffie in te 

dienen. 

 

Wij zullen uw bijdragen beantwoorden in een nota van beantwoording. Deze nota van beantwoording wordt 

geagendeerd voor de commissie BEM. Indien daar aanleiding toe is, zullen wij u een nieuwe versie van het beleid 

doen toekomen. Wij zullen na de wensen en bedenkingen procedure het, zo nodig aangepaste, inkoopbeleid bij 

een eerstvolgende gelegenheid formeel vaststellen, waarmee het oude inkoopbeleid komt te vervallen. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


