
 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte college van Burgemeester en Wethouders, 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van mobiliteit.   

Deze mobiliteitsinkopen hebben een belangrijke milieu-impact; vooral op het gebied van klimaat, gezonde 

lucht en leefbaarheid. Gemeenten kunnen hiermee ook laten zien dat ze hun eigen milieudoelen serieus nemen 

en inspiratie bieden aan inwoners en bedrijven. Dat lukt bij een aantal gemeenten bijzonder goed, maar 75% 

van de gemeentelijke aanbestedingen voldoet niet aan de minimumcriteria voor duurzaam inkopen én stelt 

geen aanvullende eisen zo blijkt uit een recent onderzoek van Natuur & Milieu en PitPoint Clean Fuels.  

De ambitie om vanaf 2015 100% duurzaam in te kopen wordt daarmee in veel gemeenten niet gerealiseerd. 

Ook bleek uit het onderzoek dat de landelijke criteria voor duurzaam inkopen voor het Wmo- en leerlingen-

vervoer verouderd zijn en niet geschikt om duurzaamheid te borgen.  

Het onderzoek sturen we als bijlage mee en kunt u teruglezen via www.natuurenmilieu.nl. Graag lichten we in 

deze brief de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek kort toe. We sturen dit onderzoek tevens aan de 

raadsleden van uw gemeente en hopen daarmee de aandacht en ambitie voor duurzame mobiliteitsinkoop te 

versterken. 

 

Het onderzoek 

We hebben onderzocht welke duurzaamheidseisen en criteria gemeenten in aanbestedingen voor het 

leerlingen-, Wmo-vervoer en voor dienstauto’s stellen. De resultaten zijn vergeleken met de landelijke 

minimumcriteria (van PianoO).  Alle openbare aanbestedingen uit de eerste helft van 2015 zijn hiervoor 

onderzocht. Het ging hierbij om 70 gemeenten.  Op basis van het onderzoek doen we de volgende 

aanbevelingen:  

 

1 Neem de landelijke duurzaamheidscriteria niet 1-op-1 over maar stel eigen doelen en 

minimumvoorwaarden 

De criteria voor duurzaam inkopen van leerlingen en Wmo-vervoer zijn sterk verouderd, weinig ambitieus en 

vaak weinig concreet. Daarmee zijn ze niet goed geschikt om duurzaamheid te borgen. Toch blijken veel 

gemeenten ze nog direct over te nemen. Zo staan de minimumeisen voor zwaardere voertuigen nog 

dieselvoertuigen zonder roetfilter(euro 4) toe en worden alleen voor vervangend vervoer CO2 eisen en 

brandstofbesparingsopties genoemd. Op de PianoO website wordt erkend dat de criteria zijn verouderd en 

wordt verwezen naar de criteria voor  transportdiensten. Deze zijn nieuwer, maar ook onvoldoende omdat 

bijvoorbeeld klimaatdoelen niet in de minimumcriteria zitten, maar slechts in de aandachtspunten en 

gunningscriteria. Wij pleiten daarom voor een snelle aanpassing van de criteria voor duurzaam inkopen én 

betere ondersteunende informatie. In de tussentijd doen wij alvast een aantal aanbevelingen om effectievere 

criteria te kunnen opnemen. 

 

t.a.v. Minimumeisen  

 Luchtkwaliteit: sluit in alle gevallen dieselvoertuigen zonder roetfilter uit (vraag minimaal Euro5 voor 

diensten). Overweeg om dieselpersonenauto’s en dieselbestelbusjes helemaal te vermijden in verband 

met de hoge NOX uitstoot in de praktijk.  

 Klimaat: Stel voor alle voertuigen CO2 eisen (eventueel met een differentiatie voor de bestaande vloot 

en vervangende voertuigen), stel ook CO2 eisen als om ‘alternatieve brandstoffen’ wordt gevraagd.  

 Neem alle kostenbesparende, eenvoudig toepasbare opties zoals zuinige, stille banden en het nieuwe 

rijden standaard als eis op. 

http://www.natuurenmilieu.nl/


 

 

 Neem meer innovatieve opties (zoals 0-emissie voertuigen) ook als minimum eis op als je als 

gemeente zeker wil zijn dat deze producten of diensten in de praktijk geleverd worden.  

 

t.a.v. gunningscriteria  

 Neem hierin meer innovatieve opties op die u als gemeente graag wil stimuleren bijvoorbeeld 0-

emissie voertuigen.  

 Combineer de gunningscriteria altijd met een voldoende weging (PianoO adviseert minimaal 20% om 

effectief te kunnen zijn, in de praktijk gebeurt dit nog nauwelijks).  

 Neem niet 1-op-1 het criterium voor alternatieve brandstoffen over omdat er grote verschillen tussen 

de milieuprestaties van biodiesel, gas, elektrisch,  hybriden etc. Effectiever is om of een scherpe CO2 

prestatie te stellen, of concreter te specificeren welke alternatieve brandstoffen een gunningsvoordeel 

krijgen.  

 Combineer de gunningscriteria altijd met minimumcriteria, u weet immers niet zeker of het 

milieucriterium in de gunning de doorslag geeft. Het minimum voor duurzaamheid kan u daarom 

beter blijven borgen met minimumeisen. 

 

2 Stel heldere doelen en veranker deze in zowel beleid en de uitvoeringspraktijk. 

 Zorg voor heldere, concrete doelen en criteria voor de aanbestedende diensten, stel deze minimaal in 

lijn met de duurzaamheidsdoelen van de gemeente (lucht, klimaat, leefbaarheid etc). Maak daarmee 

duidelijk wat er concreet verwacht wordt van de aanbesteders.  

 Zorg voor een goede en regelmatige monitoring van de duurzaamheidscriteria in de aanbestedingen 

en informeer raad en gemeentelijke organisatie.  

 Deel kennis en overweeg samenwerking met andere gemeenten om capaciteitsproblemen op te lossen 

met behoud van de eigen ambitie en doelen. 

 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie en horen ook graag eventuele successen, tips, aanbevelingen en vragen. 

We willen het komende jaar graag samen met overheden en aanbieders van duurzame mobiliteitsproducten 

verder werken aan duurzaam inkopen. Hiervoor zal door ons in de eerste helft van 2016 een bijeenkomst 

worden georganiseerd. Ook overleggen we met overheden en kennisinstellingen over een betere ondersteuning 

van duurzaam inkopen. Medio 2016 verwachten we opnieuw een benchmark van duurzaam inkopen bij 

mobiliteitsaanbestedingen te publiceren. We hopen dan te kunnen melden dat er een sterke positieve trend is 

ingezet.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

Natuur & Milieu 

 

 

 

 

 

Maarten van Biezen  

Hoofd Mobiliteit 

 

 

 

Voor vragen en reacties kunt u contact opnemen met:  

Natuur & Milieu, Karin Blaauw, 030-233 1328, k.blaauw@natuurenmilieu.nl 

mailto:k.blaauw@natuurenmilieu.nl

