Tabel 1: Doelstellingen t.a.v. MVI in de gemeente Delft
A
1

Innovatiegericht inkopen
Medewerkers zijn bekend met de
(doelstellingen) MVI en de
werkwijze innovatiegericht
inkopen en betrekken de kennis in
de markt op effectieve wijze.

2019 *
Eén interne
(thema)bijeenkomst
voor collega’s

2020
Twee
(thema)bijeenkomst
en in
samenwerking met
Yes! Delft en
samen met (lokale)
innovatieve
ondernemers

2021
Jaarlijks
terugkerende
bijeenkomst om
banden met
(lokale)
innovatieve
ondernemers te
onderhouden

2030
Jaarlijks
terugkerende
bijeenkomst om
banden met
(lokale)
innovatieve
ondernemers te
onderhouden

2050
Jaarlijks
terugkerende
bijeenkomst om
banden met
(lokale)
innovatieve
ondernemers te
onderhouden

2

Alle EU aanbestedingen worden
voorafgegaan door een zorgvuldig
marktonderzoek en waar
wenselijk een marktconsultatie.
Europese en Meervoudige
Onderhandse Aanbestedingen
worden digitaal aanbesteed

2 EU
aanbestedingen

5 EU
aanbestedingen

50%
van de EU
aanbestedingen

100%
van de EU
aanbestedingen

100%
van de EU
aanbestedingen

Besluitvorming en
evt. selecteren en
implementeren van
een applicatie

100%
van alle
aanbestedingen,
onderhands en EU

In overleg met
afdelingen
vaststellen van
passende
beoordelingscriteria

100%
van alle
aanbestedingen,
onderhands en
EU.
100%
van de
aanbestedingen

100%
van alle
aanbestedingen,
onderhands en EU

Bij alle Meervoudige
Onderhandse Aanbestedingen
worden klimaatbewust (beperking
van CO2 uitstoot) en/of mate van
circulariteit opgenomen als
beoordelingscriteria.
Bij alle aanbestedingen worden
uitsluitend leveranciers
geselecteerd / uitgenodigd die
aantoonbaar vooroplopen op het
gebied van MVI, bijvoorbeeld
deelname aan de PSO, C02
ladder en/of beschikken over
branchespecifieke certificaten /

30%
van alle
aanbestedingen
100% van de EU
aanbestedingen
50%
van de
aanbestedingen

100%
van de
aanbestedingen

100%
van de
aanbestedingen

50%

80%

90%

90%

3

4

5

Vaststellen
selectiecriteria die
gelden voor uit te
nodigen
leveranciers.

6

B
1

2

3

C
1

beleid op het gebied van MVI.
Uitvoeren ‘startup in residence’
programma, launching customer
programma of vergelijkbaar traject
om innovatiegericht inkopen te
stimuleren
Klimaatbewust inkopen
Bij alle aanbestedingen > 50.000
euro worden klimaatbewust
(beperking van CO2 uitstoot)
en/of mate van circulariteit
opgenomen als
beoordelingscriteria.
Alle (gemeentelijke) nieuwbouw is
‘van het gas los’ en bij nieuw- en
(grootschalige) renovatie /
verbouw wordt gestreefd naar
“minimaal nul of zelfs plus op de
meter” / energieneutraal.
De interne organisatie / eigen
bedrijfsvoering is klimaatneutraal

Circulair inkopen
Percentage circulair inkopen van
de totale inkoopuitgaven**

Haalbaarheid en
kostenanalyse
uitvoeren

Uitvoeren
programma jaar 1

Uitvoeren
programma jaar
2
+ evaluatie

2019 *
In overleg met
afdelingen
vaststellen
beoordelingscriteria
voor klimaatbewust
inkopen
Haalbaarheid en
lange termijn
kostenanalyse
uitvoeren

2020
2-5 pilot projecten

2020
100%
van de
aanbestedingen

1-3 pilot projecten

In overleg met
afdelingen,
kansrijke projecten
inventariseren

2-5 pilotprojecten,
bijvoorbeeld
het inkopen van
hernieuwbare
energieproductie
van Nederlandse
oorsprong.
2020
2 - 5 pilot projecten

2019
Vaststellen criteria
circulair inkopen
(wijze van
vaststellen “mate
van circulariteit”)
In overleg met
afdelingen,
kansrijke projecten

Afhankelijk van
uitkomsten
evaluatie
Vervolg
programma
2030
100%

Afhankelijk van
uitkomsten
evaluatie
Vervolg
programma
2050
100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

2020
5-10 projecten
met een totale
waarde van
tenminste 5%
van totale
inkoopvolume

2030
30% van totale
inkoopvolume

2050
90% van totale
inkoopvolume

2

3

4

Bij alle nieuwbouw wordt invulling
gegeven aan de motie circulair
bouwen en wordt het
materialenpaspoort toegepast en
1
opgenomen in het Madaster
Bij alle aanbestedingen > 50.000
euro worden klimaatbewust
(beperking van CO2 uitstoot)
en/of mate van circulariteit
opgenomen als
beoordelingscriteria.
Bij alle aanbestedingen worden
de kosten beoordeeld op basis
van LevensCyclusKosten (LCK)

inventariseren
Impact & kostenbaten analyse,
besluitvorming en
evt. implementatie

2 pilot projecten

75%

100%

100%

In overleg met
afdelingen
vaststellen
beoordelingscriteria
voor circulariteit

50%

100%

100%

100%

In overleg met
afdelingen
vaststellen
rekenmethodiek
(eerste concept)

Toepassen LCK bij
minimaal 5
aanbestedingen
Door ontwikkelen
LCK rekenmodel.

Toepassen LCK
bij alle
aanbestedingen

Toepassen LCK bij
alle
aanbestedingen

Toepassen LCK bij
alle
aanbestedingen

* Eind 2019 zal op basis van de uitgevoerde pilotprojecten en algemene ervaringen een evaluatie worden uitgevoerd. Op basis van deze evaluatie worden de
doelstellingen herijkt.
** uitgaven beïnvloedbaar vanuit inkoop.
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Het Mad aster platfo rm fungeert als een publi eke, online bibliotheek van m aterial en i n de gebouwde om gevi ng. www.m adaster.nl

