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REKENKAMER OOST-NEDERLAND: ‘RUIMTE VOOR VERBETERING VAN CIRCULAIRE 
VOORBEELDROL OVERIJSSEL, PROVINCIE OP GOEDE WEG IN NIEUW TERREIN’ 
 
Deventer, 23 oktober 2020 
 
De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht de voorbeeldrol van de provincie Overijssel in 
de circulaire economie. Met de eigen inkoopkracht wil de provincie het goede voorbeeld 
geven en de markt uitdagen. In de praktijk realiseert ze door circulaire toepassingen 
grondstoffenreducties, maar leeft ze haar eigen beleid en voorgeschreven werkwijzen niet 
consequent na. Daarnaast zijn niet alle doelen voor circulair inkopen duidelijk en wordt de 
voortgang niet gemonitord. Tot slot zijn de financiële consequenties van circulair inkopen en 
aanbesteden grotendeels onbekend. 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  
€231 mln. waarvan € 155 mln. voor infrastructuur en juist daar worden veel grondstoffen 
gebruikt. Hiermee heeft de provincie aanzienlijke invloed op de markt. 
 
De Rekenkamer concludeert dat de provincie Overijssel in de praktijk sprekende toepassingen 
van circulariteit realiseert. Het gaat hier onder andere om het gebruik van bijzondere beton- 
en asfalttypes waar minder grondstoffen voor nodig zijn in de wegenbouw, de scheiding en 
hergebruik van afval, en het slim hergebruiken van vrijkomende grond bij natuurontwikkeling 
en -beheer. Deze toepassingen zijn echter niet het gevolg van consequente naleving van eigen 
beleid en werkwijzen. 
 
Circulaire inkoop heeft een prominente plaats in het inkoopbeleid van de provincie Overijssel. 
Voor het beheer en onderhoud van de infrastructuur schrijft ze een specifieke werkwijze voor 
die is ontwikkeld voor de grond-, water- en wegenbouwsector. Dit is een aanpak om zoveel 
mogelijk kansen voor (onder andere) circulariteit te benutten. De Rekenkamer concludeert dat 
deze werkwijze niet consequent wordt toegepast, waardoor het potentieel van de markt niet 
optimaal wordt benut. 
 
Het doel van de provincie is om 10% circulair in te kopen in 2020, en respectievelijk 50% en 
100% grondstoffenreductie te bereiken in 2030 en 2050. Deze doelstellingen zijn onduidelijk 
omdat onderliggende definities en aantallen niet zijn vastgesteld. Voor de provinciale 
infrastructuur zijn wel concrete tussendoelen uitgewerkt tot 2023. Ondanks de aanwezigheid 
van bruikbare gegevens monitort de provincie de voortgang op deze doelen momenteel niet, 
daarvoor wacht ze op monitoringinstrumenten van het Rijk die in 2023 gereed zijn.  
 
Tenslotte is het onbekend of circulaire inkoop de provincie structureel meer of minder geld 
gaat kosten dan de huidige, reguliere manier van inkopen. Het is van belang dat hier snel 
inzicht in komt omdat vanaf 2028 er een vervangingspiek in de provinciale infrastructuur 
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optreedt. De Rekenkamer adviseert de provincie dan ook direct te starten met het monitoren 
van circulaire inkopen en aanbesteden en de financiële consequenties hiervan in kaart brengt. 
 
 
 
Over de Rekenkamer Oost-Nederland 
De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel. Wij doen 
onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. De onderzoeksrapporten zijn 
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 Oost-
Nederland, 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 Oost-
Nederland.  


