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Geachte leden,
Graag informeren wij u over ons besluit om de deelname aan het
Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020 (Manifest) te
verlengen tot en met 2021.

Uw kenmerk

Inleiding

Op 8 december 201 6 heeft de provincie Noord-Holland het Manifest
ondertekend. In afwachting van de vaststelling van de opvolger van het
Manifest, het Nationaal Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
door het Parlement, heeft het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat de provincie verzocht om de deelname tot en met 2021 te
verlengen.
Achtergrond
In het Klimaatakkoord gemeenten en Rijk van 2007 was voor de
gemeenten de doelstelling geformuleerd om in 201 5 voor 1 00%
duurzaam in te kopen. Het Rijk wilde al vanaf 201 0 bij 1 00% van de
rijksaankopen en investeringen duurzaamheid als zwaarwegend
criterium meenemen. Bij duurzaam inkopen let men, naast de prijs en
de kwaliteit van de producten, diensten of werken, ook op de effecten
van de inkoop op de omgeving (klimaat, milieu, grondstoffen) en
sociale aspecten.
In 201 5 bleek uit onderzoek dat bijna geen enkele overheid dit
gerealiseerd had. In 201 5 is door het verantwoordelijke ministerie een
plan van aanpak opgesteld om de doelstellingen alsnog te halen. Eén
van de punten uit dit plan was het opstellen van het Manifest. In het
Manifest zijn ambities vastgelegd die verder gaan dan het uitsluitend
moeten voldoen aan bepaalde milieu eisen. Het Manifest richt zich op
het stimuleren van leveranciers door hen in de aanbestedingsfase te
laten concurreren op duurzaamheid: hoe milieuvriendelijker of socialer
de opdracht wordt uitgevoerd, hoe groter de kans dat de opdracht
gegund wordt. Daarmee vervangt het Manifest eerdere afspraken tussen
Rijk, provincies en gemeenten, zoals het 1 00% duurzaam inkopen.
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In de actieplannen van de overheden, die gebaseerd zijn op het
Manifest, bepalen overheden zelf hoe ze hun doelstellingen bereiken.
De provincie heeft hiervoor in 201 6 een actieplan opgesteld en
verankerd in het inkoopbeleid. De uitgangspunten van het Manifest
worden ook verankerd in ons nieuwe inkoopbeleid, dat dit kwartaal aan
uw Staten wordt aangeboden.

Tot slot
De oorspronkelijke looptijd van het Manifest is inmiddels verstreken.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom de
provincie verzocht om de deelname tot en met 31 december 2021 te
verlengen. Hiervoor is schriftelijke instemming van de manifestpartijen
nodig. Het College heeft op 8 februari jl. besloten (1 546579/1 572700)
tot verlenging en de verklaring voor verlenging van de deelname aan
het manifest door Gedeputeerde Pels te laten ondertekenen. Uit deze
ondertekening vloeien geen nieuwe verplichtingen voort.
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