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Instemmen met het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Inkopen 2011-2014, eerste 
uitvoeringsjaar 2011-2012

Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders,

besluit

Tekst van openbare

besluiten wordt

gepubliceerd

in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Inkopen 2011 – 2014, 
eerste uitvoeringsjaar 2011 – 2012, inhoudende:

1. het eerste jaarprogramma wordt vastgesteld met concrete acties die bijdragen 
aan de doelstelling ‘Amsterdam gaat maximaal duurzaam inkopen’. Kenmerken 
van de acties zijn dat ze:
a. aansluiten bij trajecten die al gaande zijn of gepland worden en daar de 

kansen door duurzaam / duurzamer in te kopen benutten;
b. laten zien dat duurzaam inkopen niet synoniem is met ‘duurder’;
c. de al opgebouwde traditie van ‘werkenderweg’ ontwikkelen voortzetten;

2. jaarlijks gedurende deze collegeperiode wordt rond de zomer een jaarprogramma 
aan de raad voorgelegd, tezamen met een evaluatie van het voorafgaande jaar;

3. er gaat relatief veel aandacht uit naar de Grond-, Weg-, en Waterbouw sector. 
Een in het oog springende actie is het voornemen om een bestuursopdracht uit te 
werken waardoor gunnen op duurzaamheid in deze sector een minder vrijblijvend 
karakter krijgt. De nadere invulling en de planning van de bestuursopdracht vindt 
plaats in overleg met de wethouders Wiebes en van Poelgeest.

Wettelijke grondslag

Gemeentewet artikel 169, lid 2.

Bestuurlijke achtergrond

Duurzaam inkopen is een speerpunt van de overheid. In Amsterdam is deze 
doelstelling beschreven het gemeentelijk inkoopbeleid, dat is vastgelegd in de Nota 
inkoop en aanbesteden. De uitwerking van duurzaam inkopen is beschreven in een 
leidraad.
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Het in dit besluit genoemde Uitvoeringsprogramma Duurzaam Inkopen 2011 - 2014 is 
de invulling van:
a) de doelstelling uit het ProgramAkkoord 2010 - 2014: Amsterdam gaat maximaal 
duurzaam inkopen, de portefeuillehouder komt voor de zomer met een voorstel in de 
raad.
b) de bij de begroting 2011 aangenomen motie 600` (van raadslid van Roemburg), 
waarin specifiek aandacht wordt gevraagd voor de Grond-, Weg-, en Waterbouw 
(GWW-sector). 
In het Duurzaamheidsprogramma ‘Amsterdam Beslist Duurzaam 2011 – 2014’ maakt 
duurzaam inkopen deel uit van de vierde pijler ‘Materialen en consumenten’. Dit is 
door de Raad vastgesteld op 6 april 2011.

Onderbouwing besluit

In het ProgramAkkoord is aangekondigd dat de portefeuillehouder een voorstel over 
de invulling van de doelstelling ‘Maximaal Duurzaam Inkopen’ in de gemeenteraad 
brengt.
Maximaal duurzaam inkopen wordt als volgt ingevuld: 

a. Als basis geldt het standaard toepassen van de landelijke beschikbare criteria 
in inkoop- en aanbestedingsdocumenten

b. Bij elke inkoop boven een bepaald bedrag in een vroeg stadium onderzoeken 
welke duurzaamheidaspecten nog meer haalbaar zijn en effectief kunnen 
worden meegenomen in het inkooptraject. 

c. Waar mogelijk minder inkopen, en duurzaamheid toepassen op de hele 
keten: van aanschaf, onderhoud en gebruik, tot afdanken en het stimuleren 
van hergebruik. Dit is een veel bredere invulling dan alleen het formuleren of 
toepassen van criteria bij de initiële aanschaf of opdrachtverstrekking, in 
inkoop- en aanbestedingsdocumenten.

Maximaal duurzaam inkopen heeft twee kanten: 
Enerzijds zoeken wat inhoudelijk maximaal mogelijk is (gegeven kennis, ervaring en 
draagvlak). Anderzijds kijken binnen welke randvoorwaarden duurzaam inkopen 
plaats moet vinden. Er is rekening gehouden met de volgende randvoorwaarden:

 De heroverwegingen die plaatsvinden. Het uitvoeringsprogramma vindt plaats 
binnen de beschikbare capaciteit en met de beschikbare middelen

 Het feit dat inkoop een decentraal belegde taak is. De uitvoering daarvan 
moet geïmplementeerd worden binnen de decentrale gemeentelijke 
organisaties, en vindt plaats door een zeer divers samengestelde en continu 
wisselende groep van opdrachtgevers, inkopers, budgethouders en/of 
integraal managers. Om deze doelgroep te bereiken is gekozen voor een 
uitvoeringsprogramma met vooral een praktisch karakter.

Financiële paragraaf
Toelichting

n.v.t.

Geheimhouding

n.v.t.
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Stukken

Meegestuurd Bijlage 1: Uitvoeringsprogramma Duurzaam Inkopen 2011 – 2014, eerste 
uitvoeringsjaar 2011-2012

Ter inzage gelegd n.v.t.

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Drs. F.A. Karsten, 020 2543818, f.karsten@dmb.amsterdam.nl

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

H. de Jong, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester
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