
Berichtgeving status Actieplannen 

 

1. Gemeente Breda 

In 2017 zijn diverse activiteiten en inventarisaties uitgevoerd ter voorbereiding van het 

Bredase actieplan MVI. Met deze bouwstenen wordt op dit moment een actieplan 

opgesteld. Dit actieplan kunt u verwachten in de eerste helft van 2018. 

 

2. Gemeente Lansingerland  

Gemeente Lansingerland heeft afgesproken bij ondertekening van het Manifest MVI de 

daarin opgenomen duurzaamheidsambities te vertalen naar een eigen Actieplan MVI. Het 

was de bedoeling dat het Actieplan MVI binnen een half jaar gereed zou zijn. Dat dit niet 

het geval is, heeft twee oorzaken. De eerste oorzaak is gelegen in personele wisselingen 

en capaciteit. Dit knelpunt is opgelost. Ten tweede hangt de inhoud van ons Actieplan MVI 

deels af van de uitkomsten van een visietraject en routekaart die wij op dit moment 

ontwikkelen. Gemeente Lansingerland heeft zich ten doel gesteld om in 2050 een CO2-

neutrale gemeente te zijn. De routekaart, met praktische stappen en tussenstops, geeft 

inzicht in de focus voor de komende vier jaar, maar ook in de tussenresultaten in 2030 en 

2040. Het is de bedoeling dat visie en routekaart in het voorjaar van 2018 klaar zijn.  

 

Terwijl wij aan de ene kant die uitkomsten afwachten, zitten wij aan de andere kant 

uiteraard niet stil. Wij passen MVI al actief toe in onze aanbestedingstrajecten. Daarnaast 

schrijven we op dit moment ons Actieplan MVI. We verwachten dit voor 1 april 2018 

openbaar te maken. 

 

3. Gemeente Voorst 

Het maken van een actieplan heeft vertraging opgelopen. In december 2017 is ons inkoop- 

en aanbestedingsbeleid geactualiseerd en vastgesteld. Daarbij is MVI is benoemd, inclusief 

de ontwikkeling van een actieplan. Dat is nu de volgende stap en de stand van zaken van 

dit moment. Ik verwacht dat voor 1 juli 2018 het MVI-actieplan alsnog zal worden 

vastgesteld. 

 

4. Gemeente Velsen 

Ook de gemeente Velsen onderschrijft dat Maatschappelijk Verantwoord Inkopen bij haar 

inkoopprocessen van groot belang is. Dit heeft zij benadrukt door het ondertekenen van 

het manifest. In verband met een aantal organisatorische vraagstukken op het personele 

vlak zijn we helaas nog niet toegekomen aan het opstellen van een actieplan MVI. Hier 

gaan we uiterlijk in het 1e kwartaal van 2018 invulling aan geven. 

 

5. Gemeenten Zwartewaterland, Staphorst en Steenwijkerland. 

De gemeenten Zwartewaterland, Staphorst en Steenwijkerland werken sinds 1 januari 

2017 samen op het gebied advisering inkoop en aanbesteden. Begin januari 2018 is bij alle 

drie de gemeenten het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid door de gemeenteraden 

vastgesteld. In dit nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid heeft het Maatschappelijk 

Verantwoord Inkopen ook een prominente plek gekregen. Zie  

 https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=steenwijkerland&id=10

0012231 

 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Zwartewaterl

and/475513.html  

 https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=staphorst&id=1000199

36   

Nu het beleid is vastgesteld wordt er gewerkt aan de uitwerking ervan in een Actieplan 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. 

De uitwerking van dit Actieplan is opgenomen in de Samenwerkingsagenda voor 2018. 

 

6. Gemeente Giessenlanden: 

Ten tijde van het ondertekenen van het manifest stond een actualisatie/herziening van het 

gemeentelijk inkoopbeleid op de planning. Wij waren voornemens om MVI daarin op te 

nemen en daarmee te voldoen aan de intentie uit het manifest. Mede door de aanstaande 

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=steenwijkerland&id=100012231
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=steenwijkerland&id=100012231
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Zwartewaterland/475513.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Zwartewaterland/475513.html
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=staphorst&id=100019936
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=staphorst&id=100019936


fusie met de gemeente Molenwaard is deze actualisatie/herziening uitgesteld. Aan een 

planning voor de harmonisatie van beleid wordt momenteel gewerkt. Uitgangspunt is nog 

steeds om MVI daar in op te nemen. Echter, het is momenteel dus nog onbekend wanneer 

wij aan de slag gaan met het implementeren van MVI in het inkoopbeleid. 

 

7. Gemeente Alphen aan den Rijn: de gemeente heeft ervoor gekozen om de conclusies 

en aanbevelingen die voortvloeien uit het bestuurlijk rapport over social return on 

investment, van de rekenkamercommissie, mee te nemen in het actieplan. Dat brengt met 

zich mee dat het actieplan op een later moment bekend wordt gemaakt. 

 

8. Gemeente Haaren: In maart 2017 heeft de gemeente Haaren het Manifest MVI 

ondertekend. Met een aantal gemeenten uit de regio hebben we flink gewerkt aan de 

invulling van de opdracht om tot een actieplan te komen. Er bleken nog wat hobbels op de 

weg te liggen om tot een praktisch en haalbaar actieplan te komen. We wilden voorkomen 

dat het een papieren tijger werd en wilden een plan dat breed gedragen wordt in de 

organisatie en waar een uitvoeringsprogramma aan gekoppeld is. Inmiddels werkt de 

gemeente Haaren aan een actieplan dat voldoet aan de eerder gestelde eisen, dus 

praktisch, haalbaar, breed gedragen en gekoppeld aan een concreet 

uitvoeringsprogramma. Naar verwachting zal dit eind mei, begin juni ter besluitvorming 

worden voorgelegd aan het college. 

 

9. Gemeente Lelystad: het traject actieplan MVI heeft vertraging opgelopen en zal over de 

zomervakantie heen getild worden. De verwachting is dat het actieplan voor 1 april gereed 

is. 

 

10. Gemeente Utrecht: 

Utrecht bouwt aan een gezonde stad 

Als snelst groeiende stad van Nederland wil Utrecht in 2030 klimaatneutraal en in 2050 

volledig circulair zijn. Utrecht koopt steeds duurzamer in: van speeltoestellen en groen, tot 

stoeptegels en bedrijfskleding voor haar medewerkers. Jaarlijks koopt de gemeente voor € 

700 miljoen aan goederen en diensten in. Als er veel maatschappelijke winst te behalen 

valt, weegt duurzaamheid zwaar mee bij het toewijzen van opdrachten. De gemeente 

daagt de markt uit om slimme en vernieuwende oplossingen te bieden, die bijdragen aan 

een duurzame stad. Dat willen we verder uitbreiden door inkoop vaker als strategisch 

instrument in te zetten om onze maatschappelijke doelen te bereiken. 

 

 
 

MVI: de nieuwe Utrechtse standaard voor duurzaam inkopen 

Met het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen zet Utrecht een nieuwe en 

ambitieuze standaard voor duurzaam inkopen. Zij kiest hierbij voor een integrale en 

organisatiebrede aanpak. Draagvlak en commitment binnen de organisatie zijn daarin 

belangrijk. Dit kost meer tijd, maar de slagingskans van het plan neemt daarmee 



aanzienlijk toe. De gemeente Utrecht verwacht dat zij haar actieplan Maatschappelijk 

Verantwoord Inkopen uiterlijk 1 oktober oplevert.  

 

Werken aan goede voorbeelden  

Op dit moment lopen er verschillende circulaire inkooptrajecten. Bijvoorbeeld een circulaire 

aanbesteding van kantoorinrichting, waarbij het bestaande meubilair wordt hergebruikt 

voor de nieuwe  inrichting. Ook daagt de gemeente de markt uit om de Croeselaan zo 

duurzaam mogelijk te herinrichten met speciale aandacht voor circulariteit. Daarnaast 

lopen er een vijftal pilotprojecten met de uitvraag en het toepassen van circulair beton. Zo 

wordt op de Cremerstraat een fietsstraat aangelegd met duurzaam asfalt. De onderste 

laag bestaat volledig uit gerecycled asfalt, dat geschikt is om opnieuw te gebruiken. Dit 

zijn mooie en inspirerende voorbeelden. Al doende leren we steeds meer en stellen we 

onze aanpak bij. Met het actieplan bouwen we hierop voort.  

 

11. Provincie Limburg: Naar verwachting zal het Actieplan in het najaar aan GS voor de 

vaststelling aangeboden worden. Dit in het kader van comply-or-explain. 

 

12. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: 31-8-2017 vaststelling 

 

13. Waterschap Drents Overijsselse Delta: wordt in september aangeleverd 

 

14. Waterschap Zuiderzeeland: september 

 

15. Gemeenten Noordenveld, Tynaarlo, Aa en Hunze en Assen:  De gemeenten 

Noordenveld, Tynaarlo, Aa en Hunze en Assen zijn samen bezig om in Drents verband het 

actieplan voor het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen verder op te pakken. 

Naar verwachting zal dit  uiterlijk eind 2017 afgerond worden. 

 

16. Gemeente Best: Gemeente Best heeft er voor gekozen om samen met andere 

ondertekenaars uit de regio gezamenlijk op te trekken. Het Bureau inkoop en 

aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB) is aan de slag gegaan met diverse gemeenten 

om een actieplan op te stellen. De verwachting is dat gemeente Best in oktober het 

actieplan klaar heeft. 

 

17. Gemeente Bernheze: In verband met personele omstandigheden heeft de gemeente 

Bernheze het maken van het actieplan MVI nog niet opgepakt. Zodra de vacature is 

ingevuld pakken we dit op. 

 

18. Gemeente Leiden: de gemeente Leiden heeft een concept plan van aanpak 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen opgesteld. Dit conceptplan moet nog definitief 

worden vastgesteld; naar verwachting zal dit uiterlijk 1 april 2018 zijn vastgesteld. 

 

19. Gemeente Zuidplas: het Plan van Aanpak is voor 90 procent klaar. Na het zomerreces 

wordt het Plan van Aanpak besproken met de wethouders, waarna we het aanbieden aan 

Pianoo om openbaar te maken. 

 

20. Gemeente Edam-Volendam is na het ondertekenen van het manifest druk bezig 

geweest om een fundament te leggen voor inkopen. Dit moet de basis worden om het 

actieplan ten behoeve van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te implementeren en te 

borgen. Medio oktober/november zal het actieplan MVI gereed zijn en geïmplementeerd 

worden in de vernieuwde inkooporganisatie. 

 

21.  

 


