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Geacht College van Gedeputeerde Staten, 
 
Toelichting
De heer R. Dercksen van de Statenfractie van de PVV heeft vragen gesteld over duurzaam inkopen. 
 
Door de rijksoverheid (SenterNovem, later AgentschapNL) zijn vanaf 2007 voor bepaalde productgroepen 
duurzaamheidcriteria ontwikkeld om de gehele overheid duurzamer in te laten kopen. In een 
criteriadocument worden duurzaamheidcriteria uitgesplitst in minimumeisen, gunningcriteria en 
contractvoorwaarden. 
 
De Rijksoverheid meet sinds 2006 iedere twee jaar de voortgang van duurzaam inkopen bij de verschillende 
overheden. Overheden krijgen hiermee inzicht in hun prestaties van duurzaam inkopen. Per overheidslaag 
zijn doelstellingen afgesproken voor 2010. De doelstelling van de provincies is om in 2010 voor 50% 
duurzaam in te kopen. Per 2015 kopen alle overheden 00% duurzaam in. De provincie Utrecht heeft in 2007 
besloten te streven naar 100% duurzaam inkopen. 
 



Het percentage duurzaam inkopen heeft uitsluitend betrekking op de toepassing van de minimumeisen in 
aanbestedingstrajecten van leveringen, werken of diensten binnen de productgroepen waarvoor 
duurzaamheidcriteria zijn vastgesteld. 
 
Vragen aan Gedeputeerde Staten 
Onderstaand is een citaat uit de brief met schriftelijke vragen, die het college van Gedeputeerde Staten heeft 
ontvangen van de heer R. Dercksen van de PVV. 
 
“Tijdens de bijeenkomst omtrent de bedrijfsvoering van 20 juni jl. meldde de verantwoordelijk ambtenaar 
desgevraagd dat de duurzame inkoop, intussen 90 % van het totaal bij de Provincie Utrecht, niets extra kost. 
Dat is wonderlijk.  
 
Daarom heeft de PVV-fractie de navolgende vragen: 
 

1. Kent u het artikel “duurzaam inkoop overheid kost veel en levert niets op” op de voorpagina van het 
NRC van 10 januari 2011? 
 
Antwoord:
Ja. 
 

2. Het onafhankelijk adviescollege toetsing administratieve lasten, Actal, heeft vastgesteld dat het 
“duurzame” inkoopbeleid van de overheid geen bijdrage levert aan het milieu, maar een half miljard 
euro kost aan administratiekosten en bijkomende lasten. Bovendien, zo stelt men vast, remt het 
innovatie en leidt het tot oneerlijke concurrentie. Waterschappen hebben aangegeven meer subsidie 
te willen ontvangen, daar men anders niet kan voldoen aan de hoge eisen van duurzame inkoop.  
Hoe is het dan mogelijk dat de Provincie Utrecht van mening is dat “duurzaam” inkopen niets kost? 
 
Antwoord:
In het kader van de landelijke monitor duurzaam inkopen 2010 heeft de afdeling  Subsidies en 
Inkoop (SEI) drie afdelingen geïnterviewd, die onder begeleiding van afdeling SEI veel 
aanbestedingen doen. De algemene conclusie is dat de eisen m.b.t. duurzaamheid een product niet 
per definitie goedkoper of duurder maken. 
 
Verder worden bij aanbestedingen, naast de minimumeisen, desgewenst nog aparte gunningcriteria 
met betrekking tot duurzaamheid opgenomen. Op deze manier krijgt de markt de kans ook punten te 
scoren op duurzaamheid en zich hiermee te onderscheiden. Dit stimuleert innovatieve oplossingen. 
 
Overigens heeft de afdeling SEI nog niet de ervaring meegemaakt dat partijen in een 
aanbestedingstraject bezwaar hebben gemaakt tegen de gevraagde duurzaamheideisen of dat een 
partij om die reden niet heeft ingeschreven. 
 

3. Actal heeft vastgesteld dat keurmerken vaak misleidend zijn. Heeft de Provincie Utrecht in de 
afgelopen 4 jaar aanbestedingen laten plaatsvinden op basis van keurmerken? 
 
Antwoord:
Ja, de provincie Utrecht heeft de landelijke criteria gevolgd. 

 



4. Bent u bereid om alle ambtenaren die bij dit onderwerp betrokken zijn door middel van een 
circulaire of anderszins van de bevindingen van Actal op de hoogte te brengen? Zo neen, waarom 
niet.” 
 
Antwoord:
Ja, is reeds gedaan. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

Voorzitter, 
 

Secretaris, 
 


