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Onderwerp

Actualisatie Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Geachte Statenleden,

Provincie Zuid-Holland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen bijvoorbeeld rond de
energietransitie, grondstoffenproblematiek en klimaatverandering, en heeft zich verbonden
aan diverse akkoorden en green deals om dergelijke uitdagingen het hoofd te bieden.
Enkele voorbeelden zijn het Deltaprogramma (klimaatadaptatie), het Klimaatakkoord en het
Grondstoffenakkoord. Als Provincie Zuid-Holland kunnen we bepaalde doelen ook bereiken
door de strategische inzet van het inkoopinstrument, welke een jaarlijkse omvang heeft van
circa 340 miljoen euro.
Middels deze brief wil Gedeputeerde Staten u informeren over een actualisatie van het
inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid dateert uit 2016 en heeft meerdere duurzame,
circulaire en innovatieve resultaten opgeleverd, zoals circulair meubilair of de “N470 Geeft

Energie”. Tot nu toe werd bij inkopen en aanbestedingen aandacht besteed aan diverse
duurzame doelen waarbij veelal op één duurzaamheidsonderwerp werd geconcentreerd.
Inkoop raakt echter alle beleidsambities en elke beleidsambitie raakt aan meerdere
duurzaamheidsonderwerpen. Door meer integraliteit aan te brengen en vrijblijvendheid weg
te nemen ontstaat een effectievere en efficiëntere aanpak. Hierdoor kan inkoop als
strategisch instrument optimaler worden ingezet voor de maatschappelijke uitdagingen waar
de provincie de komende jaren voor staat.
Samengevat betreft de actualisatie de volgende wijzigingen:



Geen vrijblijvendheid meer; Provincie Zuid-Holland streeft naar het meenemen van
aspecten rond duurzaamheid, innovatie, circulariteit en sociale zaken bij álle

aanbestedingen, volgens het adagium “Pas toe of leg uit”. Er wordt een

lerende

aanpak gevolgd; stap voor stap de lat steeds hoger leggen, afhankelijk van de
mogelijkheden in de keten van het betreffende inkoopdomein.



Er worden maatschappelijke win-win situaties gecreëerd via
-

een integrale benadering van de duurzame, circulaire en sociale doelen
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-

een integrale benadering van het innovatie-instrumentarium en
inkoopinstrumentarium

In de Statenvergadering van 11 november jl. heeft de fractie DENK aandacht gevraagd voor
inclusief denken en handelen. De aandacht voor dit onderwerp heeft GS nogmaals overtuigd van
het belang van dit onderwerp en van de noodzaak om scherp te blijven op toekomstige
verbeteringen. Om het inclusief handelen en denken van onze organisatie meer tot uiting te
brengen in het inkoopbeleid is in paragraaf 2.4 Social return (SROI) van het geactualiseerde
beleid een extra zin opgenomen. Hiermee wordt nog explicieter zichtbaar dat Provincie ZuidHolland rekening houdt met (onder meer) inclusiviteit en anti-discriminatie.

Met de actualisatie van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021- Integraal en innovatief
inkopen met effect kan de provincie jaren vooruit. De maatschappelijke waarde van haar
bestedingen via inkoop wordt zo vergroot en draagt bij aan het bereiken van diverse
provinciale doelstellingen.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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