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Waarom Maatschappelijk Verantwoord Inkopen? 
 
We willen dat Molenlanden een aantrekkelijke en klimaatbestendige gemeente is.  
Als we willen dat inwoners van Molenlanden, nu en in de toekomst, hier gezond en gelukkig kunnen 
leven, moeten we immers zuinig zijn op ons klimaat én op onze sociale omgeving. We moeten de 
milieu uitstoot terugdringen om als gemeente te kunnen uitbreiden. We willen een betere wereld 
achterlaten voor de generaties die na ons komen. De bedrijven en de burgers in onze kernen vragen 
erom. Als gemeente hebben we daarin een duidelijke verantwoordelijkheid. 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) draagt bij aan het realiseren van onze 
duurzaamheidsambities. 
 

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Inkopen? 
 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is het meenemen van de effecten op mensen (people), ons 
milieu (planet) en onze welvaart (profit) bij de inkoop van producten, diensten en werken.  
Dat wat we inkopen, heeft een neutraal of zelfs positief effect op het klimaat, schept mogelijkheden 
om te participeren in de maatschappij voor mensen die daarvoor hulp nodig hebben, en stimuleert 
maatschappelijke en technologische vernieuwing. 
 

Onze vier speerpunten zijn: 
 

 Klimaatneutraal inkopen  
 We kopen in met een neutraal of zelfs positief effect op het klimaat. Daaronder 
 scharen we ook circulair inkopen en biobased inkopen. 

 
 
 Social Return  
  Via onze inkoop stimuleren we dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt     
  zoveel mogelijk kunnen participeren. 

 
 Innovatiegericht inkopen 
 Innovatie is van belang voor vooruitgang en economische groei. In onze inkoop gaan  
  we ruimte bieden aan marktpartijen om met innovatieve oplossingen te komen. 
 

MKB gericht inkopen 

We hebben mooie en duurzame bedrijven in de regio. Binnen de regels van de 

Aanbestedingswet, kopen we zoveel mogelijk in bij (lokale) MKB-bedrijven. 

 

 

 

  



 

Waar gaan we mee aan de slag? 
 

OPENBARE RUIMTE 

• Bij de komende reconstructies, herinrichtingen van wegen en Bouw- en Woonrijp maken 
van wijken, gaan we werken met producten met meer gerecycled beton en asfalt 
(productbladen moederbestek.nl) en duurzame materialen uitvragen 

• Bij de brug in Oud Alblas en het vervangen van de kademuur in Molenaarsgraaf gaan we 
werken met Levens Cyclus Analyses (LCA’s) en gunnen op de laagste Milieu Kosten 

• We relinen de riolering waar mogelijk, om zo de levensduur van rioolleidingsystemen te 
verlengen. 
 

FACILITAIR en ICT 

• We vragen in onze binnentuin aandacht voor het milieu 

• In de aanbesteding van onze laptops en smartphones gaan we laag energieverbruik 
uitvragen 
 

VASTGOED 

• De school in Giessen-Ouderkerk bouwen we flexibel, klimaatbewust en modulair 

• De sporthal Giessenburg willen we duurzaam slopen en inzetten op regionaal hergebruik 

• We verduurzamen onze sportaccommodaties, opdat ze in 2030 energieneutraal zijn 

• We onderzoeken of we het gemeentehuis zo duurzaam mogelijk kunnen (ver-) of nieuw 
bouwen 

• In Hoog-Blokland gaan we 5 woningen goedkoop én duurzaam bouwen 

• In Nieuw-Lekkerland Oost bouwen we 200 woningen. We onderzoeken de kansen van 
klimaatadaptieve openbare ruimte en waterwoningen. 
 

VERVOER 

• We gaan electrische dienstauto’s aanbesteden 

 

Doorlopende acties 
 

• Om te stimuleren dat duurzaamheid integraal is afgewogen, stellen we voor een paragraaf 
duurzaamheid in collegebesluiten op te nemen 

• We benoemen elk half jaar 3 etalage projecten, waarvoor we een bestuurlijke opdracht 
vragen. Deze benaderen we integraal, met een factor C communicatie aanpak.  
De 5 etalage projecten voor 2020 zijn hierboven in het blauw weergegeven. 

• We gaan door met SROI als contractvoorwaarde in al onze meervoudig onderhandse en 
openbare aanbestedingen 

• We gaan de buitendienst meer betrekken bij het ontwerp van komende projecten in de 
Openbare Ruimte om zo meer levensduurgericht te werken 

• We gaan door met het belonen van bedrijven die gecertificeerd zijn op de CO2 
prestatieladder; we eisen in ieder geval trede 3. 

• We gaan in gesprek met de regionale bedrijven en Blauwzaam over o.a.: 
- de CO2 prestatieladder 
- UAV Geïntegreerde contracten 
- Gunnen op Milieukosten  / LCA 
- We gaan inspiratiesessies / leertuinen geven om onze collega’s meer over MVI en onze 
MVI inkopen te vertellen 
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