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Beste democraat, beste bestuurder,

Ieder jaar kopen overheden in Nederland ter waarde van maar liefst 60 miljard euro in aan producten en 
diensten. Daarmee hebben we goud in handen. Om banen te stimuleren bij onze innovatieve bedrijven, 
om onze duurzaamheidsdoelstellingen dichterbij te brengen en te zorgen voor een schone en gezonde 
leefomgeving voor onze inwoners.

Op papier koopt Nederland 100% duurzaam in, maar in de praktijk komen groene ondernemers er 
nauwelijks door. Dat moet anders. Iedere overheidslaag draagt daarbij een eigen verantwoordelijkheid. Ik 
zet mij als Tweede Kamerlid in voor een beter duurzaam inkoopbeleid bij de Rijksoverheid. Voor iedere D66-
bestuurder in Nederland liggen er kansen om ook op regionaal en lokaal niveau duurzamer in te kopen.

Duurzaamheid zit in de haarvaten van onze partij. Als D66-bestuurder inzetten op duurzaam inkopen 
bij je gemeente, waterschap of provincie klinkt daarom heel logisch. Echt duurzaam inkopen is 
echter vaak makkelijker gezegd dan gedaan en gebeurt alleen maar als ook u zich daarvoor inzet. Dit 
Groenboek biedt daarvoor extra handvatten, zodat u als D66-bestuurder écht werk kan maken van 
duurzaam inkopen.

Van quick wins tot grote beleidswijzigingen: dit boekje staat vol met best practices uit heel het land die 
kunnen dienen als inspiratiebron. Van het duurzamer inkopen van stoeptegels in Amsterdam, naar een 
compleet andere visie op een gebouw in Wageningen. Doe er uw voordeel mee en zoek elkaar op om 
kennis en ervaringen te delen. Want kennis en kunde, daar valt of staat duurzaam inkoopbeleid mee.

Door elkaar te stimuleren en te inspireren kan D66 in heel Nederland nóg grotere stappen maken. We 
kunnen bedrijven die voorlopen op het gebied van duurzaamheid een extra duw in de rug geven. Dat is 
goed voor de inwoners én voor de ontwikkeling van de nieuwe, groene economie. Ik blijf via Agora graag 
op de hoogte van uw ervaringen.

Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid D66
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Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen, of Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), is het rekening houden met maatschappelijke 
gevolgen in het inkoop- en aanbestedingsproces. En dat zet zoden aan de dijk! Want alle overheden samen, 
hebben met hun inkoopkracht van maar liefst zo’n 60 miljard enorme invloed op hoe duurzaam het bedrijfsleven 
zaken doet. Overheden kunnen met hun inkoopbeleid sturen dat groene en innovatieve bedrijven in de markt 
boven komen drijven en de beste kansen krijgen. Slim duurzaam inkopen kan bovendien veel geld besparen 
voor de inkoper, zeker op de langere termijn. En het draagt ook nog eens bij aan een eerlijkere, groenere en 
kringloopeconomie.

Inkopen kan je op een brede manier bekijken: zowel producten, diensten als werken. Hierbij tellen vijf criteria:

Circulariteit (materialen kringlopen)

Rechtvaardigheid (sociale prijs)

Voetafdruk (ecologische prijs)

Product/ dienst/ werk prestatie (doelmatigheid)

Transparantie (tracering en inzichtelijkheid)

Binnen veel overheidsorganisaties staat duurzaam inkopen echter in de kinderschoenen of kan het nog vele malen 
beter. Een prachtige kans voor D66-bestuurders om hiermee aan de slag te gaan. Dit kan door:

Visie: verwoord de ambitie en maak het behapbaar;

Mandaat: bied integrale ondersteuning in doorzetten;

(risico) Acceptatie: pak de kansen en communiceer de resultaten.

Zorg voor positieve ervaring tijdens de reis; dat is nog belangrijker dan het feest op de bestemming!
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Circulaire economie, wat is dat eigenlijk?

Binnen een circulaire economie maak je de cirkel rond, waardoor er geen afval meer bestaat. Hergebruik dus, maar dan 
nog een stap verder. Afval kan namelijk ook een grondstof worden voor een nieuw product. Hoe kleiner de cirkel van 
grondstof – product – gebruik – hergebruik – grondstof, hoe makkelijker het is om hem sluitend te krijgen. 

Circulaire economie is daarom bij uitstek een doel waar je op lokaal en regionaal niveau naar kunt streven. Met 
circulair inkopen volg je deze cirkel door met je inkoopbeleid de invoer van nieuwe grondstoffen buiten de cirkel 
en de uitvoer van bestaande grondstoffen binnen de cirkel (weggooien) te beperken. 

Dit is een voorbeeld van duurzaam inkopen 2.0, in een circulair systeem waarin allerlei economische stakeholders 
in je omgeving betrokken kunnen worden. Winst voor het milieu én voor de economie.

DISTRIBUTIE

COLLECTIE

AFVAL

GRONDSTOFFEN ONTWERP

PRODUCTIE

CONSUMPTIE, 
GEBRUIK, 
REPARATIE

Circulaire economie

RECYCLING



5

Gemeente Amsterdam: Beton inkoop

De gemeente Amsterdam kocht al het betonnen bestratingsmateriaal tot nu toe ‘klassiek’ in. Er werd wel gekeken 
naar het percentage hergebruikt zand en grind in de producten. 

Sinds kort is het Amsterdamse inkoopbeleid aangepast, waardoor de gemeente een enorme impuls geeft aan 
de circulaire economie. Vanaf 2017 moeten namelijk alle oude tegels, stoepranden en ander bestratingsmateriaal 
na verwijdering volledig worden hergebruikt. Hierdoor neemt Amsterdam niet alleen verantwoordelijkheid voor de 
producten die ze inkopen, maar ook de producten die ze afdanken. 

Het resultaat is dat 60.000 ton per jaar - oftewel 68 voetbalvelden - aan bestratingsmateriaal een duurzame 
circulaire businesscase oplevert, die CO2-arm is.

“Een tweede leven voor
Amsterdams straatwerk”

Denk goed na over 
wat er gebeurt met

afgedankte producten

@AbdeluhebChoho
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De NS: 100% Duurzame Stroom in 2018

Door haar energie zeer ambitieus in te kopen, zorgt de NS ervoor dat in 2018 alle treinen op duurzame 
energie rijden. 

De uitvraag bij de aanbesteding betrof 100% additionele groene stroom, opgewekt met windenergie, waarvan 
50% uit Nederland moest komen. Daarnaast is NS een 10-jarig partnerschap aangegaan met de leverancier 
Eneco, om vanaf 2015 de transitie te starten naar een volledig klimaatneutrale treinreis. Met een jaarvolume 
van 1,4 terawattuur gaat het om het grootste groene energiecontract ooit dat in Nederland is gesloten.

De positieve impact wordt verder vergroot doordat de NS de stroom mede inkoopt namens ProRail, Arriva, 
Veolia, Connexxion, Kombi Rail Europe, DB Schenker, ERS Railways, HSL Logistik, Rotterdam Rail Feeding 
en Rurtalbahn Benelux.

“Échte groene stroom”

Met langdurige partner-
schappen kun je grote

duurzame transities inzetten
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Gemeente Utrecht: 100% gerecycled papier

Over de decennia heen is de impact van papierproductie op het milieu al fors verbeterd. De claim ‘chloorvrij 
gebleekt papier’ is allang niet onderscheidend meer. Al het in Europa geproduceerde papier wordt tegenwoordig 
zonder chloorgas gebleekt. 

Duurzaam inkopen als het gaat om kantoorpapier speelt daarom op andere terreinen. Het eisen van grondstoffen 
met een FSC-keurmerk is al een verbetering. FSC staat voor Forest Stewardship Council, een organisatie die 
waakt over duurzaamheid van de hele papierproductieketen, onder andere duurzaam bosbeheer – want voor 2,5 
kilo ‘virgin’ kantoorpapier is 7,5 kilo boom nodig!

De gemeente Utrecht ging nog een stap verder. Zij kopen alleen 100% gerecycled papier in als kantoorpapier. 
Hiermee besparen zij in de keten 83% water, 72% energie, 100% hout en 53% CO2. Klinkt simpel. Maar hoe zit 
dit eigenlijk in uw eigen organisatie?

“Duurzaam inkopen in Utrecht: 
geen ‘papieren tijger’”

Blijf op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen, zodat je kiest 

voor de best beschikbare optie

@MatthĳsSienot
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Ziekenhuizen: Duurzame bedrijfskleding

De markt eerder betrekken en meer tijd steken in het proces voorafgaand aan de aanbesteding. Dat is een van de 
sleutels van succesvol duurzaam inkoopbeleid. Een goed voorbeeld is het initiatief van MVO Nederland. 

Door middel van ‘precompetitieve marktconsultaties’, oftewel ontmoetingen tussen relevante partijen om 
gezamenlijk de juiste kaders vast te stellen, heeft MVO Nederland academische ziekenhuizen en koplopers 
in de bedrijfskledingketen uitgedaagd tot hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie (zie 
stap 3 op pagina 9). Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van duurzaam geproduceerde bedrijfskleding met 
hightech innovaties, dieop eerlijke wijze geproduceerd zijn. Deze methodiek is ook binnen andere sectoren 
toe te passen. De aanbesteding zelf moet nog worden gestart, maar deze voorbereiding belooft een bijzonder 
en duurzaam inkoopproces.

”Duurzame bedrijfskleding
met hightech innovaties”

Betrek de markt vroegtijdig
en steek meer tijd in het proces 

vóór de aanbesteding
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Anders inkopen

Waarom zou je eigenlijk nog spullen 
willen kopen als overheid? Zoals lampen 
of stoelen? Het gaat immers niet om de 
spullen, het gaat om de prestaties die de 
spullen leveren. Je kunt er als overheid ook 
voor kiezen om niet de spullen te kopen 
die diensten leveren, maar de prestaties 
zelf. Bijvoorbeeld door ‘lichturen’ te kopen 
of door te  betalen voor ‘een prettige 
binnentemperatuur’. 

Centraal bij zo’n prestatiegerichte inkoop 
staat niet het ‘hoe’, maar het ‘wat’. Je wilt 
dat het water in het gemeentelijke zwembad 
27 °Cis. En je hebt daar voor een periode 
van 10 jaar een bepaalde hoeveelheid geld 
voor over. Laat een bedrijf dat daar écht 
verstand van heeft bekijken hoe ze dit zo 
slim en duurzaam mogelijk aanpakken.

Voor een aanbestedende partij zijn de 
effecten van deze andere manier van 
inkopen misschien niet eens zo heel 
schokkend: de kantoorruimtes blijven 
verlicht en het zwembadwater blijft 27 °C. 
Echter, de verschillen in de aanpak van de 
markt zijn levensgroot. Een slim uitgevoerde 
aanbesteding daagt de markt uit te kijken 
naar integrale oplossingen en naar het 
voorkomen van verspilling (die rekening 
komt namelijk op het bordje van de 
marktpartij zelf!). Kortom, anders inkopen 
haalt het beste uit de markt.
B

ro
n:
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Gemeente Utrecht: WMO inkoop als dienst
WMO hulpmiddelen werden vroeger aangeschaft en geplaatst door aanvragers, met geld van de gemeente. 
Hierdoor ontstonden er kelders vol met bijna niet gebruikte, maar afgedankte rollators, omdat iedereen toch nieuw 
materiaal kon aanvragen. 

De gemeente koopt nu geen producten, maar diensten in. Voor een vast bedrag worden de hulpmiddelen 
verhuurd. Onderhoud vindt plaats door de leverancier. Hierdoor is de optimale inzet van middelen, met een 
langere looptijd, geborgd.

WMO-gebruikers hebben mede eisen opgesteld en mee beoordeeld. Omdat er contracten lopen met meerdere 
leveranciers kunnen burgers kiezen zelf welke leverancier ze gebruiken, bijvoorbeeld op basis van klanttevredenheid. 
Dit haalt het beste uit de markt.

Resultaat: Dezelfde behoefte wordt door minder producten vervuld. En omdat de leverancier eigenaar wordt, 
ontstaat er eindelijk een levendige tweedehands markt.

“Dezelfde behoefte vervuld, 
door minder producten ,

voor minder geld en risico, 
met zeer tevreden klanten”

Inkopen van diensten i.p.v.
producten kan veel opleveren

in termen van duurzaamheid

@MatthĳsSienot
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Noord-Holland: Streekbussen
De provincie Noord-Holland zag in dat zij op het gebied van inkopen van busvervoer een grote slag zouden kunnen 
slaan wat betreft duurzaamheid. D66 pleitte in de provincie voor zero-emissie bussen, maar bij gelijkblijvend 
budget, en hogere kilometerkosten, zou dat betekenen dat er minder busuren kunnen worden ingekocht.  Dat 
was niet de bedoeling. Daarom heeft D66 een symposium georganiseerd waar alle stakeholder in transport, 
vervoer, energie en industrie bij elkaar kwamen. 

Hier kwam uit voort dat waterstofbussen een prima zero-emissie-optie kunnen zijn, maar er zijn vrijwel geen 
waterstof-tankstations in Nederland. Op deze avond gaf Tata Steel (‘Hoogovens IJmuiden’) aan dat zij veel 
waterstof produceren als afvalproduct.  Deze optie wordt nu verkend voor het zero-emissie busvervoer. 

Dit is een van de voorbeelden waarbij politieke inventiviteit kan zorgen voor onverwachte koppelingen. Dat maakt 
het voor een overheid makkelijker om duurzaam in te kopen. 

“Onze inkoopkracht gaan we
gebruiken om de overgang 

naar een  duurzame 
samenleving aan te jagen”

Duurzaam inkopen is niet
vanzelfsprekend duurder inkopen

@AndriesTĳssens
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Muziekkwartier, Enschede

Het Nationaal Muziekkwartier is het kloppend cultureel hart van Enschede. Het gebouw uit 2008  biedt een podium 
voor theater en muziek. 

De gemeente Enschede besloot in 2010 om het onderhoud van het gebouw anders in te kopen. Zij kozen ervoor 
om het volledige beheer en onderhoud van het gebouw, inclusief alle installaties daarin, voor maar liefst 20 jaar aan 
te besteden, geïntegreerd met energieverbruik. 

Met deze constructie (een ESCo, energy service company) wordt een marktpartij medeverantwoordelijk voor 
energiebesparing. Hiermee borg je de integratie tussen beheer/onderhoud/vervangingen aan de ene kant, en 
energieverbruik aan de andere kant. In het prestatiecontract met de marktpartij zijn harde afspraken gemaakt over de 
te halen energiebesparing. En niet zonder effect: Tussen 2010 en 2014 is het energieverbruik van dit moderne gebouw 
met 17% gedaald. En dat in de basis alleen maar door het gebouwonderhoud op een andere manier in te kopen.

“Het is bijna schokkend om te zien 
hoeveel energiebesparing er nog 

te behalen was in een gebouw 
van slechts twee jaar oud”

Grote stappen zitten soms verscholen 
in kleine hoekjes

@ThomasWalderD66 
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Gemeente Wageningen: Interieur architect

Voor de vernieuwbouw van het eigen stadhuis werd door de gemeente Wageningen een interieurarchitect gezocht 
die binnen het gestelde budget en duurzaamheids-criteria, een ontwerp kon maken.

Veel duurzaamheids-criteria waren als eis opgenomen, waaronder het verantwoord hergebruik van de gehele 
bestaande inrichting, een self-assessment en social fairness door de inschrijver. Van het eindresultaat moet zo 
veel mogelijk geschikt zijn voor hoogwaardig hergebruik. Zo komt een gedeelte van het oude meubilair in het  
nieuwe stadhuis weer terug in een nieuw jasje.

De winnaar van de aanbesteding werd gekozen op basis van hoe de inschrijvers de gestelde eisen gaan realiseren 
middels een Plan van Aanpak en een uitgebreide presentatie. 

De architect die de aanbesteding heeft gewonnen scoorde hoog op kwaliteit, de duurzaamheidswensen en prijs. 
Dat gaf de gemeente vertrouwen dat duurzaam niet vanzelfsprekend duurder hoeft te zijn.

“Onze inkoopkracht gaan we 
gebruiken om de overgang naar een 

duurzame samenleving aan te jagen”

Duurzaam inkopen 
is niet vanzelfsprekend 

duurder inkopen

@MichielUitdehaa
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Gemeente Wageningen: Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen voor alle aanbestedingen: Wageningen neemt de overtreffende stap. Een bezoek aan het 
provinciehuis Friesland overtuigde de gemeente Wageningen van de mogelijkheden en noodzaak om écht het 
verschil te maken voor een duurzame toekomst, waar duurzaam inkopen om gaat.

Wageningen streeft met haar inkoopbeleid naar díe duurzame economie waarbij de factor mens even belangrijk 
is als grondstoffen.  Hiervoor gebruikt Wageningen de PRP®-methode voor inkopen. Eisen en criteria over 
social fairness (mens) neemt Wageningen integraal mee in aanbestedingen. Ze verwacht zo bewustwording in 
de markt te creëren.

Ook binnen de organisatie draait het om bewustwording: alle medewerkers krijgen een training duurzaam 
inkopen, het belang ervan en waarom Wageningen dit omarmt. Een interne nieuwsbrief ondersteunt het proces 
maximaal. Huidige duurzame aanbestedingen: tunnel, onderhoud wegareaal, trapliften, ontslibben rioolnetwerk 
en WMO-hulpmiddelen. 

“We moeten als gemeente  
bij onszelf beginnen om 
de markt te veranderen”

Het begint bij bewustwording:
waarom is het belangrijk en

wat kan er allemaal?

@MichielUitdehaa
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Aan de slag!

Genoeg goede voorbeelden dus. En er zijn er nog veel meer dan in dit boekje beschreven staan. Al veel D66-
bestuurders zijn heel serieus bezig met het opzetten van een duurzaam inkoopbeleid of het verbeteren van het 
bestaande duurzaam inkoopbeleid van hun organisatie. 

U kunt zelf ook aan de slag door uzelf de relevante vragen te stellen en een aantal concrete acties uit te voeren. 
Duurzaam inkopen is een kwestie van doen, kansen zien en maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak creëren. De 
voorbeelden in dit boekje laten zien dat het ook écht kan.

Stel uzelf en uw organisatie de volgende 4 vragen:

Ben u bewust op basis waarvan u beslist bij inkopen? Bepalen de vijf duurzaam inkopen-elementen (pagina 4) 
gezamenlijk de meerderheid in punten daarbij?

Welke transitiebereidheid stelt u vast om door te leren in verdere uitwerking van de vijf elementen bij het inkopen?

Welke van de vijf elementen behoeven actie en onderzoek om intern en extern in de organisatie bij te leren?

Welke acties voert u nu en in de nabije toekomst uit om bij elke inkoop grote verbeter stappen te maken?

Voer de volgende concrete acties uit:

Zorg voor samenwerking tussen inkopers, inhoudelijk verantwoordelijken en projectleiders. Ga samen met hen, 
als team, in gesprek en geef ze bestuurlijke dekking voor het eventueel veranderen van de selectiecriteria t.o.v. 
de vijf duurzaam inkoop elementen

Durf te focussen op de vijf duurzaam inkoop elementen door  bijvoorbeeld fixed-price aanbesteding toe te 
passen  of een fictieve CO2-prijs te hanteren. Dat biedt je de beste kwaliteit voor beschikbaar budget.

Benader de markt actief - naast kenniscentra en buurtgemeenten - via marktconsultaties met duurzame 
koplopers in de gemeente of regio.



Ieder jaar kopen overheden in Nederland ter waarde van maar liefst 60 
miljard euro in aan producten en diensten. Daarmee hebben we goud 
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