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Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS 
op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde. 

Geacht college. 

Vanaf 1 januari hebben overheden zich verplicht tot 100% duurzaam inkopen. Onlangs 
verscheen het rapport 'Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten'\ Eén van de 
conclusies uit het rapport is dat overheden vaak inkopen 'op basis van verouderde en weinig 
onderscheidende minimumnormen' en dat overheden 'onvoldoende aandacht schenken aan 
duurzaam inkopen'. In het rapport komen ook voor de provincie Groningen specifieke 
aandachtspunten naar voren. Verder heeft u in 2014 het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 
2014 - 2018^ vastgesteld. Uit beide stukken komt naar voren dat Groningen zeker op de 
goede weg is, maar geen koplopersfunctie bekleedt. 

Wij stellen u graag de volgende vragen. 

1. Uit het rapport 'Duurzaam inkopen' blijkt dat de provincie Groningen nog niet 100% 
duurzaam inkoopt. Per wanneer is het streven om dit wel te doen, en verwacht u 
deze doelstelling te halen? Kunt u dit toelichten? 

2. In hetzelfde rapport wordt gesteld dat de provincie Groningen de criteria voor 
duurzaam inkopen, alsmede de principes Total Cast of Ownership (TCO) en 
Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) voor milieu niet altijd toepast. Wat 
is daarvan de reden? 

3. Acht u het te verantwoorden dat er bij een deel van de aanbestedingen slechts 
gekozen wordt voor de laagste prijs, zonder dat er rekening gehouden wordt met 
sociale en milieucriteria, en kunt u dit toelichten? 

4. Kunt u aangeven op welke termijn uw voornemen waargemaakt wordt dat 
aanbieders bij aanbestedingen moeten concurreren op kwaliteit én duurzaamheid 
voor een vast budget? Waarom is dat momenteel nog niet geïmplementeerd? 

5. De provincie Groningen koopt groene stroom in die niet in Nederland is opgewekt. 
Bent u voornemens om op zo kort mogelijke termijn dit te veranderen? Zo ja, kunt u 
dit toelichten? Zo nee, waarom niet? 

6. Bent u bereid om in de toekomst uitsluitend stroom in te kopen die in Nederland (of 
nog beter, Groningen) is opgewekt door zon-, wind- of waterkracht, zoals steeds 
meer particulieren al doen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn gaat u dit 
uitvoeren? 

7. Kunt u aangeven of u voornemens bent de Green Deal Circulair Inkopen te omarmen 
en op welke termijn? Zo nee, waarom niet? 

' httD://degroenezaak.com/wp-content/uploads/201S/01/Rapport DGZ Duurz aam lnkopen.pdf  
' http://www.provmciegroningen.nl/fileadmin/user upload/Documenten/Downloads/Inkoop-

en Aanbestedingsbeleid provincie Groningen 2014-2018.pdf 



8. De provincie Groningen geeft aan dat bij het inhuren van personeel en inkoop van 
kleine dienstverlening onmogelijk is duurzaamheid een plek te geven. Echter, van elke 
freelancer en dienstenleverancier kan een duurzaamheidsverklaring of keurmerk 
zoals 'The White Label' worden geëist. Bent u bereid ook op deze gebieden 
duurzaamheidscriteria in te voeren? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo nee, 
waarom niet? 

9. Wordt er bij aanbestedingen in bijvoorbeeld bouw en infrastructuur ook rekening 
gehouden met het verminderen van de C02 uitstoot, door de gebruikte materialen 
en werkwijze hier kritisch op te beoordelen, en kunt u dit toelichten? Kunt u 
aangeven wat de stand van zaken is omtrent de implementatie van de C02 
Prestatieladder? 

Uit het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid blijkt dat de provincie knelpunten ervaart om bij het 
inkopen en aanbesteden zoveel mogelijk rekening te houden met duurzaamheid. Social  
Return en MKB-vriendelijk/regionaal. 

10. Kunt u aangeven welke knelpunten dat zijn en hoe en wanneer u denkt deze op te 
lossen? 

11. De criteria opgesteld door AgentschapNL zijn de ondergrens voor duurzaam inkopen. 
Kunt u aangeven bij welke productgroepen u aanvullende eisen hebt opgesteld en 
welke dat zijn? 

In het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid staat dat 'bij aanbestedingen niet meer informatie dan 
strikt noodzakelijk gevraagd wordt'. Ook wordt gesteld dat er bij elke inkoop een 
'transparante afweging gemaakt tussen people - planet - profit.' 

12. Ketentransparantie over de herkomst van materialen, milieubelasting en sociale 
parameters, alsmede levenscyclusanalyses vereisen een zekere hoeveelheid 
informatie en bewijslast. Hoe wordt gewaarborgd dat de leveranciers van goederen, 
werken en diensten zich aantoonbaar committeren aan de provinciale doelstellingen 
van duurzaamheid. Social Return en MKBvriendelijk/regionaal aanbesteden? 

13. Hoe wordt getoetst en geëvalueerd of de gestelde provinciale doelstellingen na 
afronding van de projecten ook werkelijk behaald zijn, en wordt dit op enige manier 
voor derden inzichtelijk gemaakt? Kunt u ons de laatste evaluatie doen toekomen? 

14. Kunt u aangeven welke inspanningen geleverd worden voor energiebesparing en 
uitstootvermindering met betrekking tot vervoer van leden van het College van GS en 
de dienstmedewerkers van de provincie? Per wanneer streeft u naar een volledig 
groen wagenpark? 

15. Zijn er plannen om in de toekomst nog meer eigen energie op te wekken, middels 
zonnepanelen e.d.? Z o nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en termijn? 

De inkoop ten behoeve van het restaurant en de catering van het provinciehuis is 
helaas nog geen schoolvoorbeeld van lokaal en duurzaam inkopen. Zo is een deel van 
het vlees verre van diervriendelijk geproduceerd. Gezien de koploperrol die 
Groningen op het gebied van duurzame landbouw wil gaan vervullen is de eigen 
menukeuze een belangrijk visitekaartje. De provincie heeft Albron als foodservice 
leverancier, zij kopen in bij Sligro. Albron geeft aan dat slechts 22% van hun food-
inkopen duurzame producten zijn (2014). Zo leveren zij nog grotendeels kip zonder 
enige ster of keurmerk. Het varkensvlees van Albron valt onder de Keten Duurzaam 
Vlees (KDV). Onder deze noemer wordt echter vlees in de bandbreedte van géén ster 
tot biologisch aangeboden. Het is daarmee onduidelijk welk vlees er in het 



provinciehuis geserveerd wordt. Het rundvlees zit in een overgang van vlees van 
Blaarkoppen naar vlees van Lakenvelder koeien, echter op dit moment wordt een 
groot deel gangbaar rundvlees geleverd. De eieren zijn vrije uitloop (twee sterren). 
Albron geeft aan dat sommige opdrachtgevers om biologische eieren vragen, die zij 
vervolgens kunnen leveren. De productkeuze van de opdrachtgever is leidend, het is 
dus mogelijk om een zo goed als 100% diervriendelijk en duurzaam menu te 
realiseren. 

De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de relatie tussen 
vleesconsumptie, voedselzekerheid en C02 uitstoot, meest recentelijk door de NGPF, 
het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren^. De conclusie luidt telkens 
dat het verminderen van de vleesconsumptie een enorme bijdrage kan leveren aan 
het reduceren van de C02 uitstoot en een eerlijkere globale voedselverdeling. 

16. De provincie geeft aan om en nabij 93,5% duurzaam in te kopen en te streven naar 
100% . Uit de analyse van informatie van Albron blijkt echter dat dit momenteel verre 
van waargemaakt wordt c.q. waar te maken lijkt in de nabije toekomst. Kunt u dit 
toelichten? Bent u in gesprek met Albron om uitsluitend duurzame produkten in te 
kunnen kopen en zo ja, wat is de stand van zaken? 

17. Bent u bereid om tenminste de producten die rechtstreeks invloed hebben op 
dierenwelzijn, zoals eieren en vlees, op zo kort mogelijke termijn volledig biologisch in 
te kopen (zuivel is al biologisch)? Zo nee, waarom niet, en wat ziet u als 
belemmering? 

18. Kunt u aangeven waarom dierenwelzijn niet als intern duurzaamheidsaspect is 
opgenomen in het aankoop- en aanbestedingsbeleid? 

19. Is GS bereid om voorlichting te organiseren om de bewustwording onder het 
personeel te vergroten over duurzaamheid en vleesconsumptie, om zo invulling te 
geven aan de voorbeeldfunctie die van de overheid verwacht mag worden? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, op welke wijze en welke termijn? 

20. Is GS bereid om in de kantine en de catering het aanbod van vegetarische produkten 
uit te breiden en aantrekkelijker te maken? Zo nee, waarom niet? 

21. Duurzaam inkopen kan leiden tot een sterke groei van werkgelegenheid, een 
stimulans voor de regionale economie in de vorm van 'groene groei' en een circulaire 
economie. Ziet u een voortrekkersrol voor de provincie weggelegd op dit gebied en 
kunt u dit toelichten? 

22. Zoekt u actief samenwerking met andere overheden (zoals bijvoorbeeld de provincies 
Friesland en Drenthe) om duurzamer en socialer in te kopen? Zo ja, op welke wijze? 
Zo nee, waarom niet? 

Met vriendelijke groet, 

Kirsten de Wrede 

Partij voorde Dieren 

^ http://www.ngpf.nl/2015/01/ll/nieuw-boek-meat-the-future-beschikbaar/ 


