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REKENKAMER OOST-NEDERLAND: ‘PROVINCIE GELDERLAND BESTEEDT SYSTEMATISCH
AANDACHT AAN CIRCULAIR INKOPEN, MAAR GRONDSTOFFENREDUCTIE IS ONBEKEND ’
Deventer, 23 oktober 2020
De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht de voorbeeldrol van de provincie Gelderland in
de circulaire economie. Met de eigen inkoopkracht wil de provincie het goede voorbeeld
geven en een omslag veroorzaken in de markt. De provincie streeft systematisch haar doel
na om circulariteit toe te passen in haar inkoop en aanbestedingen. Dit leidt tot innovaties
en grondstoffenreductie. Hoeveel grondstoffen bespaard zijn, is echter niet bekend omdat
de provincie hierover niet rapporteert. Omdat er ook geen meetbare tussendoelen zijn, is
niet vast te stellen of de provincie op koers ligt. Deze conclusies trekt de Rekenkamer naar
aanleiding van onderzoek naar dit thema.
Met de eigen inkoopkracht wil de provincie het goede voorbeeld geven in de circulaire
economie. Volgens het RIVM is het afdwingen van innovatie met inkoop per saldo effectiever
dan de directe subsidiering van innovatie bij bedrijven. Het inkoopvolume van de provincie is
jaarlijks ongeveer €220 mln. waarvan 40% voor infrastructuur en juist daar worden veel
grondstoffen gebruikt. Hiermee heeft de provincie aanzienlijke invloed op de markt.
De Rekenkamer concludeert dat de provincie Gelderland een systematische aanpak hanteert
voor circulair inkopen waardoor ze sprekende toepassingen van circulariteit realiseert. Vooral
bij projecten voor onderhoud van wegen kan de provincie het grondstoffenverbruik
beïnvloeden en laat ze dit in de praktijk ook zien. Het gaat bijvoorbeeld om het gebruik van
bijzondere beton- en asfalttypes waar minder grondstoffen voor nodig zijn. Maar er zijn ook
andere voorbeelden zoals afvalscheiding en het hergebruik van vrijkomende materialen bij de
verbouwing van het eigen provinciehuis.
Hoewel er grondstoffen door circulair inkopen worden bespaard, rapporteert de provincie
daar niet over. Hierdoor is niet inzichtelijk hoeveel het bijdraagt aan de ambitie om het
grondstoffenverbruik met 50% te reduceren in 2030. Omdat de provinciale ambitie ook niet
vertaald is naar tussendoelen voor circulair inkopen, is niet vast te stellen of de provincie op
koers ligt. De provincie mist hierdoor bovendien een kans om signaal af te geven aan de markt
voor de gewenste ontwikkeling van circulaire toepassingen. De Rekenkamer beveelt daarom
aan om jaarlijks inzichtelijk te maken hoeveel grondstoffen door de provincie worden
gereduceerd en meetbare tussendoelen te stellen voor circulair inkopen.
Tenslotte is het onbekend of circulaire inkoop de provincie structureel meer of minder geld
gaat kosten dan de huidige, reguliere manier van inkopen. De Rekenkamer beveelt daarom aan
om de financiële kosten en baten in kaart te brengen.
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openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van Provinciale Staten. Provinciale Staten besluiten
vervolgens wat er met de conclusies en aanbevelingen gedaan wordt.
Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal bestuur en
aan het vergroten van de publieke verantwoording.
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer OostNederland, de heer Mekel: 06-11794392 of met mevrouw Mathijssen, secretaris-directeur van de
Rekenkamer via 0570-665800. Het rapport is te downloaden van onze website www.rekenkameroost.nl.
Daar treft u ook meer informatie aan over de organisatie en de werkwijze van de Rekenkamer OostNederland.
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