
 

     `s-Hertogenbosch, 20 oktober 2015 

 

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

Brabantlaan 1 

5216 TV 's-Hertogenbosch 

 

 

Vragen van de fractie D66 aan het College van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 43 van het 

Reglement van Orde 

 

Betreft: Duurzaamheid 

 

 

Geacht College, 

Vanuit uw verantwoordelijkheid voor de organisatie van de Provincie Noord-Brabant stelt D66 u de 

volgende vragen:  

1. Op 9 oktober 2015 was het Dag van de Duurzaamheid; in heel Nederland worden op deze 

dag evenementen georganiseerd om aandacht te vragen voor een duurzamer bestaan. Het is 

de fractie van D66 opgevallen dat vanuit de Provincie Noord-Brabant geen – of in ieder geval 

bij ons geen bekende – ruchtbaarheid gegeven is aan deze dag. Naar aanleiding van deze 

constatering hebben wij de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.  

 

Kan de gedeputeerde ons informeren waarom er geen openbare bekendheid is gegeven aan 

deze Dag van de Duurzaamheid door de provincie Noord-Brabant? 

 

2. Heeft de gedeputeerde overwogen wél deel te nemen aan enige activiteiten die verbonden 

zijn aan dit landelijke evenement? En wat zijn daarbij zijn afwegingen geweest? 

 

3. Kan de gedeputeerde ons toezeggen in de komende jaren van deze bestuursperiode wél 

actief deel te nemen aan de Dag van de Duurzaamheid? En op welke wijze ziet hij dit voor 

zich? 



Overigens ziet D66 graag dat duurzaamheid een thema is dat ook op alle andere dagen van het jaar 

aandacht krijgt van het College. Uit het volgende artikel http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-

milieu/nieuws/milieu-ondergeschikt-bij-inkoop-materialen-door.9492294.lynkx blijkt echter dat 

milieuaspecten bij inkoopvraagstukken vaak van ondergeschikt belang zijn. Daarom vragen wij de 

gedeputeerde hoe duurzaamheid in het algemeen in zijn organisatiebeleid vormgegeven is, en in het 

bijzonder in het provinciaal inkoopbeleid: 

4. Op welke wijze geeft het College van Gedeputeerde Staten het onderwerp duurzaamheid 

een plek in haar inkoopbeleid? 

  

5. Wat is de meest recente wijziging van het inkoopbeleid en welke aspecten van deze wijziging 

hadden betrekken op duurzaamheid? 

 

6. Klopt de veronderstelling van D66 dat in de komende bestuursperiode overgegaan zal 

worden tot de vervanging van de dienstauto's van de provincie? 

 

7. Op welke wijze geeft het College van Gedeputeerde Staten het aspect duurzaamheid een 

plek bij de aanbesteding van deze dienstauto’s? 

 

8. Kan de gedeputeerde toezeggen dat bij de aanstaande vervanging van de dienstauto’s voor 
het College de voorkeur wordt gegeven aan elektrische dienstauto's? 

 

Namens D66, bedankt voor uw antwoorden. 

Femke Dingemans en Arend Meijer  
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Bijlage(n)

Bereikbaarheid met  
openbaarvervoer: zie 
www.brabant.nl/busentaxi 

Bij brief van 20 oktober 2015, ingekomen op 20 oktober 2015, heeft u namens 
de D66 fractie schriftelijke vragen gesteld. 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

1. Kan de gedeputeerde ons informeren waarom er geen openbare bekendheid 
is gegeven aan de Dag van de Duurzaamheid door de provincie  
Noord-Brabant? 
Antwoord: Ja, vanwege het proces rondom het PMWP, de bijbehorende 
samenwerkingsstrategie en de uitvoeringsagenda is besloten dit jaar niet mee te 
doen. Wel heeft gedeputeerde Pauli op de ochtend van de dag van de 
duurzaamheid een ontbijt met ondernemers gehad, waarbij ook duurzaamheid 
een onderwerp van gesprek was.  

2. Heeft de gedeputeerde overwogen wél deel te nemen aan enige activiteiten 
die verbonden zijn aan dit landelijke evenement? En wat zijn daarbij zijn 
afwegingen geweest? 
Antwoord: Zie antwoord op vraag 1. 

3. Kan de gedeputeerde ons toezeggen in de komende jaren van deze 
bestuursperiode wél actief deel te nemen aan de Dag van de Duurzaamheid?  
En op welke wijze ziet hij dit voor zich? 
Antwoord: In de uitvoeringsagenda van het PMWP wordt een communicatieplan 
opgenomen. Hierbij wordt ingezet op samenwerking met de partners. Ook de 
dag van de duurzaamheid wordt onderwerp van gesprek met de partners. 
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4. Op welke wijze geeft het College van Gedeputeerde Staten het onderwerp 
duurzaamheid een plek in haar inkoopbeleid? 
Antwoord: In het inkoopbeleid is opgenomen dat de provincie Noord-Brabant 
bij inkopen duurzaamheid hanteert als uitgangspunt. Zij onderschrijft dan ook de 
landelijke doelstelling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), 
voorheen VROM, om als gezamenlijke overheden te streven naar 100% 
duurzaam inkopen in 2015. Agentschap NL, inmiddels Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl), heeft duurzaamheidseisen en -wensen 
opgesteld op het gebied van milieu (planet).  
 
De provincie Noord-Brabant neemt duurzaamheid zo veel mogelijk mee in het 
inkoopproces waarbij de ruimte om te verduurzamen via inkopen maximaal 
wordt benut door bijvoorbeeld het gebruik van Biobased producten en 
hergebruik van producten (cradle-to-cradle). 
In 2009 zijn er afspraken gemaakt met de decentrale overheden:  
100% duurzaam inkopen in 2015. Uit de monitoring is gebleken dat wij hier 
volgens de definitie van RVO.nl als provincie al meerdere jaren aan voldoen.  
Dit betekent dat voor de productgroepen waar duurzaamheidseisen voor zijn 
opgesteld, deze worden meegenomen in de aanbesteding.   
 
5. Wat is de meest recente wijziging van het inkoopbeleid en welke aspecten 
van deze wijziging hadden betrekken op duurzaamheid? 
Antwoord: Het huidige inkoopbeleid is opgesteld in 2013 en van kracht sinds  
1 januari 2014. In vergelijking met het vorige inkoopbeleid is duurzaamheid een 
expliciet onderdeel van het inkoopbeleid. Met andere woorden draagt Inkoop 
bij aan het realiseren van de provinciale kerntaken en wordt ingezet voor het 
realiseren van de beleidsdoelstellingen, zoals duurzaamheid. De provincie geeft 
bewust en structureel inhoud aan haar maatschappelijke rol door in alle fasen 
van het inkoopproces rekening te houden met duurzaamheid op milieu- en 
sociale aspecten. Door MVO mee te laten wegen bij de gunning van een 
opdracht heeft zij een stimulerend effect op het bedrijfsleven. Zowel ten aanzien 
van Social Return als Duurzaam Inkopen is hierover een specifieke paragraaf 
opgenomen in het Inkoopbeleid.  
 
6. Klopt de veronderstelling van D66 dat in de komende bestuursperiode 
overgegaan zal worden tot de vervanging van de dienstauto's van de provincie?  
Antwoord: De onderliggende leasecontracten van de huidige dienstauto’s lopen 
in de huidige bestuursperiode gefaseerd af. Afhankelijk van factoren als 
kilometerstand, prijs en leeftijd van het voertuig kan er gekozen worden om het 
leasecontract van deze voertuigen te verlengen en langer door te rijden of deze 
voertuigen te vervangen. 
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7. Op welke wijze geeft het College van Gedeputeerde Staten het aspect 
duurzaamheid een plek bij de aanbesteding van deze dienstauto’s? 
Antwoord: De dienstauto’s worden afgenomen binnen een Raamovereenkomst. 
De aanbesteding van deze Raamovereenkomst is medio oktober 2015 opnieuw 
in de markt gezet. Met de aanbesteding wil de provincie één, niet merken 
gebonden leasemaatschappij (dienstverlener), selecteren. De selectie vindt 
plaats op basis van het gunningscriterium Economisch meest voordelige 
inschrijving. Dat wil zeggen dat naast de prijs ook de kwaliteit, in dit geval de 
Duurzaamheid wordt beoordeeld. Dit beleid passen wij toe bij alle 
aanbestedingen voor voertuigen van de provincie Noord-Brabant. De 
duurzaamheidscriteria die bij deze aanbesteding gehanteerd worden zijn: 
- CO2 reductie; 
- Gebruik groene onderdelen; 
- Inzet elektrisch vervoer/alternatieve brandstoffen; 
- Duurzaamheid bedrijfsvoering leasemaatschappij. 
Aan de leasemaatschappij is gevraagd de provincie te ontzorgen op het gebied 
van de financiële administratie, procedurele dienstverlening en het beheer en 
onderhoud van de 22 bedrijfsvoertuigen. Het betreft grotendeels een financiële 
dienstverlening. Hierbij geldt expliciet dat noch het merk, noch het type voertuig 
vooraf wordt bepaald. Binnen de Raamovereenkomst heeft de provincie alle 
vrijheid en ruimte om dit afhankelijk van de doelgroep nader in te vullen. Bij het 
daadwerkelijk selecteren van de voertuigen zullen deze vooraf getoetst worden 
aan de dan geldende duurzaamheidscriteria voor voertuigen. Dit in relatie tot de 
doelgroep waarvoor de voertuigen worden ingezet.  
De leasemaatschappij heeft hierbij een adviserende rol. 
 
8. Kan de gedeputeerde toezeggen dat bij de aanstaande vervanging van de 
dienstauto’s voor het College de voorkeur wordt gegeven aan elektrische 
dienstauto's? 
Antwoord: De inzetbaarheid van elektrische voertuigen vanuit de 
Raamovereenkomst wordt altijd overwogen. De mogelijkheid daartoe is 
afhankelijk van de doelgroep. Op het moment dat de vervanging van de 
dienstauto’s gaat spelen dienen de alternatieven voor het elektrisch vervoeren 
van het bestuur voldoende aan te sluiten op de wensen ten aanzien van comfort, 
functionaliteit, actieradius en gebruiksgemak. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
 
voorzitter, secretaris, 
  
  
  
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger 
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