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Samenwerking PitPoint en Natuur & Milieu
De benchmarkstudie ‘duurzaam inkopen van
vervoer’ is mede mogelijk gemaakt door PitPoint.
PitPoint en Natuur & Milieu werken samen vanuit
een eigen onafhankelijke positie. De samenwerking
is gebaseerd op een gezamenlijk belang bij het
versnellen van de transitie naar duurzame
mobiliteit. Natuur & Milieu voerde
het benchmarkonderzoek uit en de resultaten vallen
onder verantwoordelijkheid van Natuur & Milieu.
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Managementsamenvatting

Natuur & Milieu en PitPoint willen met deze benchmark zero-emissie vervoer door 

gemeenten stimuleren. Voor het vierde jaar op rij zijn echter de meeste gemeentelijke 

aanbestedingen op het gebied van mobiliteit onvoldoende duurzaam. Slechts 9 

van de 65 aanbestedingen (16 procent) halen een voldoende, zo blijkt uit deze 

benchmark. Slechts 4 van de aanbestedingen (6 procent) presteren gelijk of beter dan 

de landelijke criteria voor duurzaam inkopen. Wel worden er dit jaar meer volledig 

elektrische voertuigen geëist dan vorig jaar. Maar omdat het daarbij vaak gaat om een 

deel van het totale aantal voertuigen in een aanbesteding, is de klimaatwinst nog 

beperkt. Kortom: de toegenomen aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk 

verantwoord inkopen, vertaalt zich nog steeds niet in duurzame aanbestedingen.

Natuur & Milieu voert sinds 2015 jaarlijks de Benchmark Duurzaam Inkopen van Vervoer uit. De aanleiding was de 
afspraak van het Rijk en decentrale overheden om vanaf 2015 100 procent duurzaam in te kopen. Dat wil zeggen: 
minimaal te voldoen aan de landelijke criteria voor duurzaam inkopen. In de praktijk bleek dat dit nauwelijks 
gebeurde. De afgelopen jaren staat duurzaam inkopen weer prominenter op de agenda bij gemeenten, zo blijkt 
uit het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 20162020, dat werd ondertekend door de rijksoverheid, 
provincies en vijftig gemeenten. In dit manifest zeggen partijen te willen werken aan zaken als het tegengaan van 
klimaatverandering, het verminderen van milieudruk en het stimuleren van hernieuwbare energieopwekking. 
Daarnaast is in mei 2018 is het convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer1 opgesteld en ondertekend door 
onder andere de rijksoverheid, de Gemeentelijke Koepelorganisatie, 32 gemeenten, en verschillende vervoerders 
en voertuigleveranciers. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt echter dat deze ambities zich lang niet altijd 
vertalen in ambitieus inkoopbeleid. De meeste gemeenten sturen noch op innovatieve schone opties, noch op 
simpele maatregelen die geld opleveren zoals zuinige banden en voertuigen.

Dat is zorgelijk. Mobiliteit heeft grote invloed op het klimaat en de gezondheid in onze leefomgeving. De transitie 
naar emissievrije mobiliteit is nodig om leefbaarheidsdoelen te halen. Veel gemeenten hebben een zogenaamd 
leefbaarheidsplan waarin ze beschrijven welke maatregelen ze gaan nemen om de gemeente prettig bewoonbaar 
te maken. Daar horen vaak ook hoge ambities op het gebied van elektrisch en schoon vervoer bij. Met de eigen 
inkopen kunnen ze een belangrijke aanjager zijn van die ontwikkeling. Bovendien hebben overheden een 
belangrijke voorbeeldfunctie en zouden ze – zeker wat betreft hun eigen mobiliteit – de transitie naar zeroemissie 
vervoer moeten ingaan. Met duurzame aanbestedingen kunnen gemeenten een belangrijke impuls geven aan de 
overgang naar schone, elektrische voertuigen voor de toekomst. 

Onderzoeksmethode

Dit jaar zijn drie categorieën mobiliteitsaanbestedingen onderzocht: contractvervoer, dienstauto’s en 
huisvuilwagens. Huisvuilwagens zijn een nieuwe categorie ten opzichte van voorgaande jaren.2 Voor het 
onderzoek zijn alle openbare aanbestedingen onderzocht die op TenderNed gepubliceerd zijn in de periode juni 
2017 tot en met juni 2018. In het onderzoek is alleen gekeken naar aanbestedingen en niet naar de daadwerkelijk 
ingekochte voertuigen. De reden hiervoor is dat de ingekochte voertuigen niet geregistreerd worden. 

Om te bepalen wat duurzaam inkopen in de praktijk inhoudt, zijn landelijke milieucriteria opgesteld. PIANOo, 
het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, publiceert deze 

1)   Voor meer informatie zie: https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/gemeenten-en-ministerie-zetten-in-op-
zero-emissie-voor-doelgroepenvervoer/.

2)   Contractvervoer is bijvoorbeeld leerlingenvervoer, Wmo-vervoer en de regiotaxi. Contractvervoer is vorig jaar ook 
onderzocht, maar toen onder de noemer ‘doelgroepenvervoer’. Dienstauto’s zijn personenauto’s en bestelbussen in 
het eigen wagenpark van de gemeente. Dienstauto’s heetten vorig jaar ‘eigen wagenpark’. Dit jaar zijn de begrippen 
dienstauto’s en contractvervoer gebruikt om aan te sluiten bij de gebruikte terminologie in de PIANOo-criteria.

https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/gemeenten-en-ministerie-zetten-in-op-zero-emissie-voor
https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/gemeenten-en-ministerie-zetten-in-op-zero-emissie-voor
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milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van voertuigen en mobiliteitsdiensten.3 Gemeenten 
kunnen deze milieucriteria als leidraad gebruiken bij het schrijven van hun aanbestedingen. De criteria 
vormen een minimumniveau waaraan iedereen moet kunnen voldoen. Overheden met ambitie stellen hogere 
minimumeisen, en laten duurzaamheid zwaar meewegen in de aanbestedingen (via wensen of gunningscriteria). 
Voor mobiliteitsdiensten is ook milieuwinst te behalen door een slimmere logistiek, waardoor minder kilometers 
worden gevraagd. Dit valt buiten de scope van dit onderzoek. Deze benchmark beoordeelt 65 gemeentelijke 
mobiliteitsaanbestedingen, van 1224 gemeenten, op duurzaamheid aan de hand van de nieuwste PIANOocriteria.

Aanbestedingen zijn beoordeeld op klimaatimpact en luchtkwaliteit, waarna scores zijn omgerekend naar een 
rapportcijfer. Voor klimaatimpact is gekeken naar maatregelen die de CO2uitstoot van voertuigen reduceren, 
zoals alternatieve brandstoffen, brandstofbesparende voertuigtechnologieën 5 en het vragen van een specifieke 
CO2norm of energielabel. Voor luchtkwaliteit zijn meegenomen alternatieve brandstoffen, brandstofbesparende 
voertuigtechnologieën en het vragen van een emissienorm. 

De onderzoeksmethode, resultaten en aanbevelingen zijn voorgelegd aan, en besproken met, inkoopdeskundigen, 
gemeenten en bedrijven die aanbestedingstrajecten voor gemeenten organiseren. De workshop die we met deze 
partijen organiseerden leverde input op die in deze benchmark verwerkt is.

Resultaten 
In onderstaande tabel zijn alle in deze benchmark onderzochte gemeenten gerangschikt op basis van het 
rapportcijfer dat zij kregen voor hun uitgeschreven aanbesteding(en). 

3)   Voor links naar de criteriadocumenten, zie Bijlage D: Bronnen.

4)   Gemeenten doen vaak samen een aanbesteding, in regionaal verband of middels een samenwerking.

5)   Voertuigtechnologieën zijn: schakelindicator, systeem voor bewaking bandendruk, brandstofverbruiksindicator, start-
stopsysteem, snelheidsbegrenzer, smeeroliën, lichtgewicht constructie, aerodynamische voorzieningen en Het Nieuwe 
Rijden. Voertuigtechnologieën blijken effectief in het besparen van brandstoffen. Zie Bijlage D: Bronnen, voor meer 
informatie over hoeveel brandstof specifieke voertuigtechnologieën besparen.

Gemeente(n) Omschrijving Rapportcijfer 
totaal

Ameland Contractvervoer 9,2

Utrecht Dienstauto’s 9,0

Gorinchem, Giessenlanden, HardinxveldGiessendam, Leerdam, 
Molenwaard, Vianen, Zederik

Contractvervoer 7,8

GoereeOverflakkee Contractvervoer 7,0

PIANOo 7,0

Gouda, BodegravenReeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas Contractvervoer 6,6

Gouda en Omgevingsdienst MiddenHolland (ODMH) Dienstauto’s 6,4

Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en de Gemeenschappelijke regeling 
Maastricht

Contractvervoer 6,2

Maassluis, Vlaardingen, Schiedam Contractvervoer 6,0

Amsterdam Contractvervoer 5,9

Rotterdam Dienstauto’s 4,9

ZeeuwsVlaanderen: Hulst, Sluis, Terneuzen Contractvervoer 4,9

Heerenveen Dienstauto’s 4,7

Heemskerk Dienstauto’s 4,6

Zwolle Contractvervoer 4,5

Den Haag Huisvuilwagens 4,5

Doetinchem Dienstauto’s 4,5

Woerden, De Ronde Venen, Oudewater, Stichtse Vecht Contractvervoer 4,4
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EemlandHeuvelrug: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, 
Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woudenberg

Contractvervoer 4,2

Dongeradeel, Achtkarspelen, Dantumadiel, Ferwerderadiel,  
Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel

Contractvervoer 3,7

Eindhoven Contractvervoer 3,5

Schagen Dienstauto’s 3,4

Montferland Contractvervoer 3,3

Simpelveld Contractvervoer 3,3

Zandvoort Dienstauto’s 3,3

LeidschendamVoorburg Dienstauto’s 3,2

Utrecht Contractvervoer 3,2

Goes Huisvuilwagens 2,9

LeidschendamVoorburg Contractvervoer 2,8

Lansingerland Dienstauto’s 2,8

Apeldoorn Huisvuilwagens 2,2

Veldhoven Contractvervoer 2,1

Renkum Contractvervoer 2,0

Gooi en Vechtstreek: Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, 
Laren, Weesp, Wijdemeren

Contractvervoer 1,8

West Maas en Waal Contractvervoer 1,8

Tiel Contractvervoer 1,8

Westland Dienstauto’s 1,7

Culemborg Huisvuilwagens 1,6

Gooise Meren Dienstauto’s 1,5

Coevorden Huisvuilwagens 1,5

Almere  Contractvervoer 1,4

Dalfsen, OlstWijhe, Ommen, Hardenberg Contractvervoer 1,4

Kampen, Staphorst, Zwartewaterland Contractvervoer 1,4

Noordwijk Dienstauto’s 1,3

Dinkelland Huisvuilwagens 1,3

Heerenveen Huisvuilwagens 1,3

KaagBraassem Huisvuilwagens 1,3

Lansingerland Huisvuilwagens 1,3

Oosterhout Huisvuilwagens 1,3

Woerden Huisvuilwagens 1,3

Tytsjerksteradiel Dienstauto’s 1,2

Gooise Meren Huisvuilwagens 1,2

Maastricht Dienstauto’s 1,1

Den Helder Contractvervoer 1,0

Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk (BAR) Dienstauto’s 1,0

Maassluis Huisvuilwagens 1,0

Culemborg, Buren, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, NederBetuwe, 
Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel (AVRI)

Huisvuilwagens 1,0

Heerhugowaard Huisvuilwagens 1,0

Hellendoorn Huisvuilwagens 1,0

Meppel Huisvuilwagens 1,0

Terneuzen Huisvuilwagens 1,0

Bronckhorst Huisvuilwagens 1,0

Noordwijk Huisvuilwagens 1,0
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Belangrijkste conclusies
De uitkomsten van de Benchmark 2018 zijn teleurstellend. Slechts 4 aanbestedingen scoren gelijk aan of hoger 
dan de PIANOocriteria, waarbij 56 van de 65 aanbestedingen ook nog eens een onvoldoende halen.

Hoewel een aantal gemeenten volledig elektrisch aanbesteedt, scoren weinig gemeenten hoog. Met alternatieve 
brandstoffen is de grootste reductie op klimaatschade te behalen, maar alleen bij aanbestedingen contractvervoer 
en enkele aanbestedingen dienstauto’s wordt erom gevraagd. Gemeenten doen net als vorig jaar weinig met 
voertuigtechnologie. Dit is jammer, want voertuigtechnologie is een relatief goedkope en makkelijke manier 
om door brandstofbesparing toch de klimaatschade van voertuigen te verkleinen. De meeste aanbestedingen 
zullen naar verwachting leiden tot de aanschaf van dieselvoertuigen, omdat er onvoldoende gevraagd wordt 
om bijvoorbeeld emissieloze voertuigen. Voertuigtechnologieën zijn dan een goedkope en effectieve manier om 
emissies terug te dringen.

Contractvervoer
Van alle categorieën aanbestedingen is er in het contractvervoer de meeste aandacht voor de inzet van 
alternatieve brandstoffen gevraagd – voornamelijk een combinatie van CNG, groen gas en elektrisch. Er worden 
echter niet méér alternatieve brandstoffen gevraagd dan in de Benchmark 2017. Sterker nog, het aantal 
aanbestedingen waarin elektrische voertuigen worden geëist of gevraagd, daalde met 10 procent. 6 Het aantal 
aanbestedingen waarin voertuigtechnologie wordt gevraagd of geëist bleef ongeveer gelijk. Maar ook het aantal 
aanbestedingen dat een CO2norm of energielabel neerlegt daalde: 15 naar 10 procent.

Dat is opmerkelijk, aangezien bij contractvervoer voertuigen worden ingezet voor kwetsbare groepen: kinderen, 
zieken en ouderen. Juist zij hebben extra last van de luchtvervuiling door voertuigen. Ook rijden de wagens vooral 
in stedelijk gebied, waar ze bijdragen aan ‘luchtkwaliteitsknelpunten’. 7

Dienstauto’s 
In de categorie dienstauto’s gaat het om 678 voertuigen. We zien dat er aanbestedingen zijn waarin volledig 
elektrische voertuigen geëist worden. Er is ook een omhooggaande trend zichtbaar, want waar in de Benchmark 
2017 nog 71 volledig elektrische auto’s werden geëist door gemeenten, zijn dat er in 2018 wel 135. Omdat het 
steeds gaat om een klein aantal voertuigen in de gehele aanbesteding, is de reductie op klimaatschade echter nog 
beperkt. 

Opmerkelijk is dat het aantal aanbestedingen dat een CO2norm of energielabel opneemt daalde van 55 procent 
naar een bedroevende 28 procent. Ook wordt er bijna niets met voertuigtechnologieën gedaan. Dit is erg jammer, 
want het vragen om voertuigtechnologie is een simpele maatregel die zichzelf terugverdient en klimaatschade 
voorkomt.

Huisvuilwagens 
Huisvuilwagens was dit jaar een nieuwe categorie; het gaat om 127 voertuigen. Geen enkele gemeente scoort een 
voldoende in deze categorie. Dit komt doordat gemeenten in de categorie huisvuilwagens noch om alternatieve 
brandstoffen als CNG, waterstof of elektrisch vragen, noch om voertuigtechnologie.

Dat is jammer, omdat er bij huisvuilwagens een grote gezondheidswinst te behalen is. Deze wagens rijden immers 
de hele dag door de stad en moeten veel stoppen en optrekken, wat zorgt voor luchtvervuiling. Een aantal steden 
zet daarom al elektrische, waterstofvoertuigen in. 

Aanbevelingen
Om te zorgen voor echte doorbraken is het nodig dat het Rijk en decentrale overheden heldere doelstellingen 
neerleggen en afspraken maken, in combinatie met voldoende ondersteuning, kennis, financiering en goede 
monitoring van de milieuprestatie van voertuigen. Voor bussen en contractvervoer bestaan al convenanten met 
afspraken over zeroemissievoertuigen. Ook voor dienstauto’s en huisvuilwagens zouden convenanten moeten 

6)   Als we alleen naar contractvervoer en dienstauto’s kijken, de categorieën die in de benchmark 2017 waren meegenomen, 
is een daling van 45 naar 35 procent te zien. Nemen we huisvuilwagens mee, dan is de daling zelfs tot 29 procent.

7)   Daarvan spreken we als de luchtvervuiling op een locatie 10 procent boven de norm is.
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worden gesloten en zou de rijksoverheid met de sector aan de slag moeten. Daarnaast zou de rijksoverheid voor 
het eigen wagenpark ook voor zero emissie moeten gaan.

Na vier jaar onderzoek naar de duurzaamheid van de aanbestedingen, blijkt duidelijk dat het roer om moet. De 
toegenomen klimaatambities en ambities om snel naar schoon emissieloos vervoer te gaan, staan in schril contrast 
met de eigen inkopen van overheden. Uitzonderingen zijn overheden waarbij het bestuur duidelijk heeft bepaald 
dat alle eigen vervoersinkopen duurzaam moeten zijn, en heeft geformuleerd wat ‘duurzaam’ betekent. Succesvolle 
praktijken bevatten elementen als het hebben van één heldere afspraak, ondersteuning van aanbestedende 
overheden, financiering om de onrendabele top weg te nemen, en een langere aanbestedingstermijn om te 
zorgen dat bedrijven de investeringen kunnen terugverdienen. Gemeenten moeten hier echter niet op wachten, 
maar binnen de gemeente heldere bestuurlijke afspraken maken over hun duurzaamheidseisen en ambities. De 
aanbevelingen aan gemeenten hieronder zijn gerangschikt op volgorde van belangrijkheid.

1: Maak concrete bestuursafspraken
Maak heldere en concrete bestuurlijke afspraken over duurzaamheid. Leg vast dat in aanbestedingen gestuurd 
wordt op emissieloos vervoer waar dat kan, en op zo schoon en zuinig mogelijke alternatieven waar emissieloos 
nog geen optie is. Veranker die afspraken in beleid op alle betrokken afdelingen, inclusief de inkoopafdeling. 
Zorg voor een helder overzicht van de aanbestedingen van de komende maanden en jaren, en monitor de 
duurzaamheid in de aanbesteding en van de geleverde voertuigen en diensten. 

2: Stap over op emissieloos (elektrisch) waar mogelijk en verban vervuilende dieselvoertuigen
Overstappen op elektrisch rijden levert verreweg de meeste winst op voor de luchtkwaliteit en het klimaat. Auto’s 
en bestelbusjes kunnen al emissieloos worden uitgevoerd. Verschillende gemeenten passen dit al toe. 

3: Neem extra tijd voor het aanbesteedproces en neem een ruime implementatietijd
De inzet van zeroemissievoertuigen vraagt vaak om aanpassingen aan de logistiek, organisatie en soorten 
voertuigen bij een gemeente. Wanneer een gemeente op een laat moment in het schrijven van de aanbesteding 
bedenkt dat ze duurzame opties wil, is er vaak geen tijd meer om de logistiek of organisatie aan te passen. 
Neem duurzame opties daarom al in het begin van de aanbesteding mee, en niet pas bij de uitwerking van de 
voertuiginzet. Neem de tijd om te onderzoeken wat er nodig is voor de inzet van duurzame voertuigen. Zo wordt 
de aanbesteding realistischer en scherper. 

Het is daarbij goed om een ruime implementatietijd te nemen. Sommige elektrische voertuigen hebben een lange 
levertermijn. Geef daarom voldoende tijd tussen het tekenen van de overeenkomst met de aanbieder, en de 
ingangsdatum van levering.

4: Kijk niet alleen naar aanschafprijs, maar besteed aan op Total Cost of Ownership (TCO)
Met name elektrische voertuigen zijn duur bij de aanschaf. Maar stroom is goedkoper dan diesel of benzine, en 
de onderhoudskosten van een elektrisch voertuig zijn lager. Daardoor zijn deze voertuigen maar liefst zo’n 20 
procent goedkoper in de operationele kosten. Als gemeenten bij het aanschaffen van voertuigen (dienstauto’s of 
huisvuilwagens) niet aanbesteden op aanschafprijs maar op TCO, wordt het voor aanbieders aantrekkelijker om 
schone voertuigen aan te bieden. 

5: Eis maatregelen die brandstofbesparing opleveren (voertuigtechnologie)
Er is een brandstofbesparing tot ongeveer 40 procent mogelijk door het inzetten van zuinige voertuigen (met 
CO2normen of een energielabel), Het Nieuwe Rijden, zuinige banden, smeeroliën en applicaties in de auto 
zoals een schakelindicator, systeem voor bewaking van de bandendruk, brandstofverbruiksindicator, start
stopsysteem en een snelheidsbegrenzer. Voor huisvuilwagens kan ook gedacht worden aan een lichtgewicht 
constructie, aerodynamische voorzieningen en cruise control. Deze maatregelen leveren naast milieuwinst ook 
een aanzienlijke kostenbesparing op. Zeker bij voertuigen waarbij zero emissie rijden nog niet mogelijk is, is het 
van belang in elk geval brandstofbesparende voertuigtechnologie te eisen.
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6: Stel duurzaamheidseisen als je biobrandstoffen vraagt
Biobrandstoffen kunnen gemaakt worden van afval en reststromen, of van landbouwgewassen. Dat laatste 
is geen duurzame manier van biobrandstoffen opwekken. Wanneer een gemeente echter niet de bron van de 
gevraagde biobrandstoffen specificeert, krijgt ze in meerderheid biobrandstoffen uit landbouwgewassen. 8 Die zijn 
namelijk goedkoper. Als biobrandstoffen als minimumeis of gunningscriterium in de aanbesteding staan, moet 
gespecificeerd worden dat ze afkomstig moeten zijn uit afval en reststromen. Anders geldt het niet als duurzame 
biobrandstof.

7: Maak gebruik van beschikbare kennis
Wij denken dat de slechte scores van veel gemeenten niet te maken hebben met onvoldoende ambitieus beleid. 
Vooral bij kleine gemeenten is de kennis over duurzaam aanbesteden wellicht beperkt. Maak daarom gebruik 
van elders beschikbare kennis. Doe navraag bij de inhoudelijke experts en adviseurs binnen de gemeente, of bij 
andere gemeenten die met succes een vergelijkbare duurzame aanbesteding hebben afgerond. En neem deel aan 
leergangen en kenniskringen over duurzaam inkopen, die onder andere PIANOo organiseert.

Wij waarschuwen echter tegen het klakkeloos overnemen van de PIANOocriteria of het Modelbestek Doel
groepen vervoer van de werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).9 In het Modelbestek wordt 
duurzaamheid nauwelijks meegenomen, dus als gemeenten die willen overnemen zouden ze een milieuparagraaf 
moeten toevoegen. PIANOo is, onder meer als het gaat om alternatieve brandstoffen, te weinig ambitieus. 
Alle soorten alternatieve brandstoffen (hybride voertuigen, CNGLNG, biobrandstoffen, groen gas, waterstof, 
elektrische voertuigen) krijgen dezelfde weging mee, terwijl elektrische auto’s echt de schoonste optie zijn.

8)   Zie Bijlage B: Aannames onderzoeksmethode, voor de aangenomen verdeling tussen afval en landbouwgewassen in 
biobrandstoffen.

9)   Aanbesteden is ingewikkeld en het KNV schreef een modelbestek om aanbestedende diensten een format te 
geven waarin aanbestedingen geschreven kunnen worden: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), Modelbestek 
Doelgroepenvervoer, 2017.
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1  inleiding

1.1 Waarom deze benchmark?

Natuur & Milieu en PitPoint willen met deze benchmark schoon vervoer stimuleren. Natuur & Milieu voert sinds 
2015 jaarlijks de Benchmark Duurzaam Inkopen van Vervoer uit. Mobiliteit heeft grote invloed op het klimaat en 
de gezondheid in onze leefomgeving. De transitie naar emissievrije mobiliteit is daarom belangrijk, en overheden 
kunnen deze ontwikkeling via hun inkoopbeleid versnellen. 

De urgentie is hoog. Om aan klimaatdoelen,  die zijn vastgelegd in Parijsakkoord, te voldoen moet de CO2uitstoot 
van het wegverkeer volledig emissievrij worden. Ook is de gezondheidsschade van vooral dieselvoertuigen in 
de steden nog hoog. Vrijwel geen enkele Nederlandse stad voldoet aan de gezondheidsnormen van de Wereld 
Gezondheidsorganisatie (WHO). Dat terwijl steden een belangrijke rol kunnen spelen in de transitie naar schone, 
emissieloze mobiliteit. Gemeenten kunnen invloed uitoefenen door fiets, schoon ov en emissieloze voertuigen te 
stimuleren en vervuilend vervoer te ontmoedigen. Met de eigen inkopen kunnen ze een belangrijke aanjager zijn 
van deze ontwikkeling. Bovendien hebben overheden een voorbeeldfunctie en zouden ze – zeker wat betreft hun 
eigen mobiliteit – de transitie naar zeroemissievervoer moeten ingaan. Met duurzame aanbestedingen kunnen 
gemeenten de overgang naar schone, elektrische voertuigen voor de toekomst stimuleren.

Veel overheden hebben dan ook hoge ambities op het gebied van elektrisch en schoon vervoer. In mei 
2018 is het convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer 10 opgesteld en ondertekend door onder andere de 
rijksoverheid, de Gemeentelijke Koepelorganisatie, een groot aantal gemeenten, en verschillende vervoerders en 
voertuigleveranciers. Hoewel wij positief zijn over dit initiatief, bleek uit de benchmark van vorig jaar dat het nog 
niet zo goed gesteld is met het duurzaam aanbesteden van vervoer door Nederlandse gemeenten. 

Daarnaast is het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 20162020 11 ondertekend door de rijksoverheid, 
provincies en vijftig gemeenten, waaronder een aantal gemeenten in deze benchmark. In dit manifest zeggen 
partijen te willen werken aan zaken als het tegengaan van klimaatverandering, het verminderen van milieudruk 
en het stimuleren van hernieuwbare energieopwekking. De resultaten van dit manifest worden op het moment 
niet getoetst. 

Al met al is er voldoende aanleiding om de benchmark ook dit jaar uit te voeren. Het duurzaam aanbesteden van 
mobiliteit en vervoer zou hoog op de agenda van gemeenten moeten staan. In deze benchmark toetsen we of dat 
terug te zien is in de aanbestedingen.

 
1.2 De praktijk van duurzaam inkopen

Gemeenten doen aanbestedingen voor het inkopen van nieuwe voertuigen voor het eigen wagenpark – zoals 
dienstauto’s of huisvuilwagens – en voor het inkopen van diensten waarbij voertuigen worden ingezet – zoals de 
regiotaxi of leerlingenvervoer. In een aanbesteding beschrijft een gemeente (de aanbestedende partij) waaraan 
het voertuig of de dienst moet voldoen. Dat doet ze door het opstellen van minimumeisen en gunningscriteria. 
De minimumeisen hebben een zogenaamd knockoutkarakter: de aanbieder wordt uitgesloten als hij er niet 
aan kan voldoen. Daarnaast kunnen gemeenten gunningscriteria formuleren. Deze hebben vaak een prijs
kwaliteitverhouding ingebouwd. Als duurzaamheid in de gunningscriteria is opgenomen, dan valt dit onder het 
onderdeel ‘kwaliteit’. Een aanbieder kan punten verdienen op zijn inschrijving, en daarmee meer kans maken de 
aanbesteding te winnen als hij duurzame opties aanbiedt.
 
Wanneer een gemeente geen kwaliteitseisen stelt, wint de goedkoopste aanbieding de aanbesteding. Voor 
vervoersaanbieders kan het dan interessant zijn om oudere, meer vervuilende voertuigen niet af te schrijven maar 
te laten rijden in gemeenten die weinig eisen stellen. Een gemeente die geen concrete of onvoldoende ambitieuze 
duurzaamheidseisen stelt, loopt dus een groot risico vervuilende auto’s en bussen te krijgen die andere gemeenten al 
niet meer accepteren. De invloed van gemeenten op duurzame mobiliteit via aanbestedingen is dus groot.

10)   Voor meer informatie zie: https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/gemeenten-en-ministerie-zetten-in-op-
zero-emissie-voor-doelgroepenvervoer/.

11)   Voor meer informatie zie: https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-
inkopen/ontwikkelingen-mvi/manifest-maatschappelijk-verantwoord-inkopen.

https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/gemeenten-en-ministerie-zetten-in-op-zero-emissie-voor
https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/gemeenten-en-ministerie-zetten-in-op-zero-emissie-voor
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/ontwikkelingen-mvi/manifest-maatschappelijk-verantwoord-inkopen
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/ontwikkelingen-mvi/manifest-maatschappelijk-verantwoord-inkopen
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Gemeenten besteden niet elk jaar in elke categorie aan. Aanbestedingen kennen namelijk een contractduur 
van doorgaans tussen de twee en vijf jaar. Diensten worden voor een bepaalde termijn ingekocht (met optie tot 
verlenging) en personenauto’s, bestelbussen en huisvuilwagens worden voor een bepaalde termijn geleased. 
Na een aanbesteding zit een gemeente dus voor een periode aan de ingekochte voertuigen vast. Wanneer 
een gemeente nu niet duurzaam inkoopt, heeft zij in het slechtste geval vijf jaar lang vervuilende voertuigen 
rondrijden.
 
PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, publiceert 
milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van voertuigen en mobiliteitsdiensten. 12 
Gemeenten kunnen deze criteria als leidraad gebruiken bij het schrijven van hun aanbestedingen. Deze 
benchmark beoordeelt gemeentelijke mobiliteitsaanbestedingen op duurzaamheid aan de hand van de nieuwste 
PIANOocriteria. 

Daarnaast is er het Modelbestek van de werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Gemeenten 
kunnen dit modelbestek gebruiken als format om aanbestedingen in te schrijven. In het Modelbestek is echter nog 
weinig over duurzaamheid opgenomen. De PIANOocriteria zijn specifieker en wanneer gemeenten die gebruiken 
in hun aanbestedingen, krijgen ze veelal ook duurzamere voertuigen. (Zie Bijlage D: Bronnen voor links naar 
deze documenten.) Hoewel de PIANOocriteria concrete handvatten bieden, waarschuwen wij echter tegen het 
klakkeloos overnemen ervan. PIANOo is onder meer als het gaat om alternatieve brandstoffen te weinig ambitieus. 
Alle soorten alternatieve brandstoffen (hybride voertuigen, CNGLNG, biobrandstoffen, groen gas, waterstof, 
elektrische voertuigen) krijgen dezelfde weging mee, terwijl elektrische auto’s echt de schoonste optie zijn.

1.3 Onderzoeksopzet 
 

Wijzigingen in terminologie

De Benchmark van 2018 kent enkele wijzigingen in terminologie ten opzichte van de Benchmark 2017.  
Wat in de Benchmark 2017 ‘doelgroepenvervoer’ heette, noemen wij nu ‘contractvervoer’. Daarmee volgen  
we de terminologie uit de PIANOodocumenten.
In de Benchmark 2017 was de tweede onderzochte categorie het ‘eigen wagenpark’; dat bestond toen uit 
dienstauto’s. Dit jaar hebben wij naast dienstauto’s ook huisvuilwagens onderzocht. De categorie ‘eigen 
wagenpark’ is in de Benchmark 2018 daarom uitgesplitst in ‘dienstauto’s’ en ‘huisvuilwagens’.

Onderzochte aanbestedingen
Om aanbestedingen te selecteren voor deze benchmark voerden wij een zoekopdracht uit op TenderNed, de 
databank waar alle Nederlandse aanbestedingen worden gepubliceerd. Wij hebben op datum gefilterd, 0106
2017 t/m 31052018, en vervolgens de aanbestedingen geselecteerd die over mobiliteit gaan en waarbij een 
Nederlandse gemeente de aanbestedende dienst is. 

De gevonden aanbestedingen vallen in drie categorieën: 

• Contractvervoer (ook wel doelgroepenvervoer genoemd) 
Dit is leerlingenvervoer, Wmovervoer 13 en taxidiensten zoals de regiotaxi.
 
Binnen het contractvervoer worden verschillende typen voertuigen ingezet, van personenauto’s tot kleinere 
bestelbussen en grotere voertuigen. Het is niet voor alle typen even gemakkelijk duurzamere voertuigen in te 
zetten. Dit onderscheid hebben we niet kunnen doorvoeren in de beoordeling van de benchmark.  

12)   Voor links naar de criteriadocumenten zie Bijlage D: Bronnen.

13)   Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan een vervoersvoorziening worden geregeld voor burgers 
die vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer zelfstandig kunnen reizen. Dit wordt 
Wmo-vervoer genoemd en is een taak van de gemeente.
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• Dienstauto’s
Onder dienstauto’s verstaan we de personenauto’s en bestelbussen die een gemeente inkoopt voor het eigen 
wagenpark. Deze auto’s worden bijvoorbeeld ingezet voor het handhaven van parkeerbeleid of het uitvoeren van 
weginspecties.

• Huisvuilwagens
Huisvuilwagens vallen in de categorie ‘zware voertuigen’: voertuigen boven de 7,5 ton. Wij hebben hieruit de 
huisvuilwagens geselecteerd omdat deze voertuigen zeer frequent worden ingezet en daardoor een grote milieu
impact hebben. Deze milieuimpact wordt nog vergroot door het rijgedrag (veel optrekken en stoppen) bij het 
ophalen van afval in woonwijken.

Voor deze benchmark zijn alle aanbestedingen uit de periode juni 2017 tot juni 2018 onderzocht, in totaal 65 
aanbestedingen van 122 gemeenten. Onderstaande tabel laat zien hoe die aanbestedingen verdeeld zijn over de 
verschillende categorieën. 

Afbeeldingen afkomstig van www.creativecommons.nl, respectievelijk: Regiotaxi door Donald Trung, CC BY-SA 4.0 
(regioaanduiding verwijderd); Mercedes-Benz Sprinter “Regiotaxi” door harry_nl, CC BY-NC-SA 2.0; Volkswagen e-Up! 
“Handhaving”, door harry_nl, CC BY-NC-SA 2.0; Opel Vivaro “Handhaving” door harry_nl, CC BY-NC-SA 2.0; Leegmaken 
ondergrondse vuilcontainers door FaceMePLS, CC BY 2.0; Vuilniswagen die vuilnis ophaalt door Charles01, CC BY-SA 3.0.
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Tabel 1: Aantal onderzochte aanbestedingen

Aantal aanbestedingen Aantal percelen Aantal gemeenten

Contractvervoer 25 39 72

Dienstauto’s 18 68 20

Huisvuilwagens 22 23 30

Totaal 65 130 122

Aanbestedingen bestaan soms uit meerdere percelen. Een aanbesteding kan opgeknipt worden in onderdelen, 
bijvoorbeeld als in één aanbesteding meerdere soorten voertuigen worden ingekocht (dienstauto’s), of wanneer 
een gemeente zijn contractvervoer in verschillende geografische gebieden heeft opgedeeld en aanbieders op 
afzonderlijke gebieden kunnen inschrijven (contractvervoer). Deze onderdelen worden ‘percelen’ genoemd en 
verschillende percelen kunnen verschillende minimumeisen of gunningscriteria hebben. Wanneer percelen 
in een aanbesteding verschillend scoorden op luchtkwaliteit of CO2uitstoot, zijn deze percelen los van elkaar 
beoordeeld en opgenomen in de ranglijst. Daarnaast komt het voor dat gemeenten samen één aanbesteding doen, 
bijvoorbeeld als het voordeliger is om de aanbieder van de regiotaxi voor meerdere gemeenten te laten rijden 
(contractvervoer), of wanneer meerdere kleine gemeenten samen een huisvuilwagen inkopen (huisvuilwagens). 
De volledige lijst met aanbestedingen is te vinden in Bijlage C: Overzicht gemeenten en aanbestedingen .

Het is belangrijk te benadrukken dat uitsluitend aanbestedingen beoordeeld zijn en we geen onderzoek hebben 
gedaan naar de uiteindelijk ingekochte vervoersmiddelen. Het is mogelijk dat een gemeente geluk heeft met de 
aanbieder die de aanbesteding wint en ondanks weinig ambitieuze eisen en gunningscriteria toch relatief schone 
voertuigen krijgt, of juist minder schone voertuigen dan gewenst. Wij hebben specifiek de aanbestedingen 
onderzocht om de vertaling van gemeentelijke ambities naar het inkoopbeleid te toetsen.

De samenstelling van de onderzochte aanbestedingen is anders dan vorig jaar, omdat er dit jaar minder 
aanbestedingen doelgroepenvervoer en meer aanbestedingen eigen wagenpark (dienstauto’s en huisvuilwagens) 
waren. De categorie huisvuilwagens is dit jaar voor het eerst onderzocht.
 
Gemeenten kunnen op meerdere manieren hun vervoer verduurzamen. Ze kunnen hun wagenpark reduceren, 
bijvoorbeeld door slimmer of minder te vervoeren, of door vervoer per eigen gemotoriseerd voertuig te vervangen 
door reizen per fiets of openbaar vervoer. Ze kunnen ook het wagenpark verduurzamen door duurzaam aan te 
besteden. Deze benchmark bekijkt alleen dat laatste onderdeel van het verduurzamen van vervoer. Er is niet 
gekeken naar andere door gemeenten genomen maatregelen op het gebied van duurzaam vervoer, omdat deze 
benchmark alleen over gemeentelijke aanbestedingen gaat en dus buiten de scope van dit onderzoek valt.

Methode
In deze benchmark kijken we naar zowel luchtvervuiling als CO2uitstoot. Wij hebben per categorie 
(contractvervoer, dienstauto’s, huisvuilwagens) de minimumeisen en gunningscriteria van aanbestedingen 
onderzocht op enerzijds maatregelen die een CO2reductie opleveren en anderzijds maatregelen die 
luchtvervuiling verminderen. 14 

Op het gebied van CO2reductie hebben wij de volgende zaken meegenomen: reductie door brandstofbesparende 
voertuigtechnologie (hieronder verstaan wij schakelindicator, systeem voor bewaking bandendruk, 
brandstofverbruiksindicator, startstopsysteem, snelheidsbegrenzer, smeeroliën, lichtgewicht constructie, 
aerodynamische voorzieningen), het inzetten van alternatieve brandstoffen en het vragen van een specifieke 
CO2norm of energielabel. Onder alternatieve brandstoffen verstaan wij CNGLNG, biobrandstoffen, groen gas en 
waterstof, maar ook hybride en elektrische voertuigen. 

Op het gebied van het verminderen van luchtvervuiling hebben wij bekeken: reductie door alternatieve 
brandstoffen, brandstofbesparende voertuigtechnologie en een specifiek gevraagde emissienorm. De scores voor 
beide sets reductiemaatregelen zijn met elkaar gemiddeld en uiteindelijk in een rapportcijfer uitgedrukt. 

14)   Zie voor de reductiepercentages die wij gehanteerd hebben Bijlage B: Aannames onderzoeksmethode.
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Figuur 1: Schematische weergave methode Benchmark 2018
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Alternatieve brandstoffen, voertuigtechnologie en emissienormen kunnen als minimumeis of als 
gunningscriterium worden genoemd in aanbestedingen (stap 1). Wanneer deze maatregelen als minimumeis zijn 
geformuleerd, wordt in deze benchmark de volledige milieuwinst 15 van de maatregel toegekend. Wanneer deze 
maatregelen als gunningscriterium in de aanbesteding zijn meegenomen, is gekeken of het gunningscriterium 
een voldoende zware weging heeft meegekregen ten opzichte van het criterium ‘prijs’. Aanbestedingen 
kennen meestal een prijskwaliteitverhouding. De goedkoopste aanbesteding wint, maar op het onderwerp 
‘kwaliteit’ kunnen punten behaald worden, waardoor een aanbieder met een hogere prijs toch kan winnen. 
Duurzaamheidsmaatregelen vallen meestal onder ‘kwaliteit’ en krijgen dan een weging ten opzichte van de prijs 
mee. Hoe zwaarder de weging van duurzaamheid, hoe groter de kans dat aan de criteria voldaan wordt. Voor deze 
benchmark is een ondergrens van 20 procent gehanteerd voor deze duurzaamheidsweging. Bij een lagere weging 
wordt slechts een percentage van de milieuwinst voor het gevraagde gunningscriterium toegekend, (bijvoorbeeld: 
bij 5 procent weging – een kwart van 20 procent – wordt 25 procent  van de milieuwinst toegekend). Bij een 
duurzaamheidsweging van minder dan 20 procent geeft de prijs vaker de doorslag en krijgt de gemeente veelal 
een minder duurzaam voertuig of minder duurzame dienst. 16 

Om de verschillende soorten emissies (CO2uitstoot en uitstoot die bijdraagt aan luchtvervuiling zoals NOx en 
fijnstof) bij elkaar te kunnen optellen en uitdrukken in een rapportcijfer (stap 3), is een wegingsfactor toegekend 
op basis van de maatschappelijke kosten van de verschillende soorten uitstoot. 17 Bij luchtkwaliteit gaat het om 
de kosten van de gezondheidsschade als gevolg van deze emissies. Bij klimaat gaat het om kosten veroorzaakt 
door klimaatverandering. De uitkomsten zijn vervolgens vertaald naar een cijfer. PIANOo krijgt een 7, omdat er 
veel duurzamer aanbesteed kan worden dan enkel het volgen van de PIANOorichtlijnen, en sommige gemeenten 
dit ook doen. Het gaat dan met name om de manier waarop PIANOo met alternatieve brandstoffen omgaat. De 
criteriumdocumenten van PIANOo geven geen weging aan de verschillende soorten alternatieve brandstoffen 
(CNGLNG, biobrandstoffen, groen gas en waterstof, hybride en elektrisch), terwijl elektrische voertuigen veruit 
het duurzaamst zijn. Wanneer een gemeente strengere eisen stelt dan in de PIANOocriteriadocumenten, krijgt 
ze meer punten en dus een hoger rapportcijfer. Gemeenten met aanbestedingen met minder milieuwinst dan wat 
PIANOo aanbeveelt, krijgen een lager cijfer.

De onderzoeksmethode, resultaten en aanbevelingen zijn voorgelegd aan en besproken met inkoopdeskundigen, 
gemeenten en bedrijven die aanbestedingstrajecten voor gemeenten organiseren. De workshop die we met deze 
partijen organiseerden leverde input op die in deze benchmark verwerkt is.

15)   Zie Bijlage B: Aannames onderzoeksmethode  voor de milieuwinst per maatregel.

16)   Rijkswaterstaat, Professioneel aanbesteden leerlingenvervoer, Duurzaamheid, 2014.

17)   Dit is berekend op basis van een rapport van CE Delft: CE Delft, Handboek milieuprijzen. Methodische onderbouwing 
van kengetallen gebruikt voor waardering van emissies en milieu-impacts, 2017.
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2  RESULTATEN

De mobiliteitsaanbestedingen hebben we met bovenstaande methode onderzocht om tot een ranglijst te komen. 
Hieronder presenteren wij de ranglijst, met rapportcijfers per gemeente, en vervolgens onze analyses.

2.1 de ranglijst

De ranglijst geeft de totale milieuprestatie van de aanbestedingen per categorie weer. Het rapportcijfer achter 
de aanbesteding is een relatieve beoordeling van de milieuschade die de gevraagde voertuigen veroorzaken op 
basis van de gestelde inkoopcriteria. Een 10 betekent volledig emissievrij vervoer over de gehele contractperiode, 
een 1 betekent geen enkele concrete milieuwinst omdat noch in de minimumeisen, noch in de gunningscriteria 
alternatieve brandstoffen of voertuigtechnologie wordt gevraagd. PIANOo krijgt in de ranglijst een 7 (zie de 
paragraaf Methode voor uitleg over dit cijfer).

Contractvervoer

Gemeente Omschrijving Rapportcijfer 
klimaat

Rapportcijfer 
luchtkwaliteit

Rapportcijfer 
totaal

Ameland Contractvervoer 9,3 8,9 9,2

Gorinchem e.a.  Contractvervoer 8,1 7,3 7,8

GoereeOverflakkee Contractvervoer 7,1 6,9 7,0

PIANOo Contractvervoer 7,0 7,0 7,0

Gouda e.a. Contractvervoer 6,9 6,3 6,6

Heerlen Contractvervoer 5,9 6,4 6,2

Maassluis e.a. Contractvervoer 6,1 6,0 6,0

Amsterdam Contractvervoer 5,1 6,5 5,9

ZeeuwsVlaanderen Contractvervoer 4,8 5,0 4,9

Zwolle Contractvervoer 4,0 4,8 4,5

Woerden Contractvervoer 4,3 4,4 4,4

EemlandHeuvelrug Contractvervoer 4,7 3,8 4,2

Dongeradeel Contractvervoer 3,7 3,7 3,7

Eindhoven Contractvervoer 3,2 3,8 3,5

Montferland Contractvervoer 3,3 3,4 3,3

Simpelveld Contractvervoer 3,3 3,4 3,3

Utrecht Contractvervoer 3,1 3,3 3,2

LeidschendamVoorburg Contractvervoer 2,7 2,9 2,8

Veldhoven Contractvervoer 1,5 2,6 2,1

Renkum Contractvervoer 1,5 2,3 2,0

Gooi en Vechtstreek Contractvervoer 1,5 2,0 1,8

West Maas en Waal Contractvervoer 1,5 2,0 1,8

Tiel e.a. Contractvervoer 1,5 2,0 1,8

Almere  Contractvervoer 1,5 1,4 1,4

Dalfsen e.a. Contractvervoer 1,0 1,7 1,4

Kampen e.a. Contractvervoer 1,0 1,7 1,4

Den Helder Contractvervoer 1,0 1,0 1,0
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In de analyse van de aanbestedingen vallen zowel negatieve als positieve zaken op. Gemeenten als Ameland en 
Gorinchem e.a. zetten hun ambities om in concrete maatregelen. Deze gemeenten scoren een hoog cijfer omdat 
zij alternatieve brandstoffen vragen of eisen, in combinatie met een relatief hoge weging van duurzaamheid in de 
gunningscriteria – respectievelijk 18 en 25 procent. Ameland eist 100 procent elektrische voertuigen, waardoor 
de gemeente geen klimaatschade veroorzaakt met haar contractvervoer. Gorinchem e.a. geeft aanbieders een 
voordeel op basis van de milieuprestatie van de brandstof. Dat loopt uiteen van 100 procent gunningsvoordeel 
voor elektrisch en 85 procent voor groen gas, tot 35 procent voor fossiel gas (CNG).

Utrecht valt op door een relatief lage score voor contractvervoer (zij scoort in de categorie dienstauto’s aanzienlijk 
hoger). Hoewel Utrecht voor haar contractvervoer wel om alternatieve brandstoffen vraagt, geeft de gemeente 
het gunningscriterium duurzaamheid slechts een weging van 10 procent mee ten opzichte van de prijs. Hierdoor is 
de kans op daadwerkelijk schone voertuigen kleiner.

Sommige gemeenten benoemen de wens emissievrij vervoer te krijgen, maar zijn niet specifiek genoeg in hun 
aanbesteding. Deze gemeenten hebben vaak wel emissievrije ambities en vragen om alternatieve brandstoffen 
CNG, groen gas, ethanol, biodiesel, waterstof, hybride of elektrische voertuigen. Echter, deze gemeenten eisen 
geen minimumaantal voertuigen dat op alternatieve brandstoffen moet rijden, maar vragen aanbieders in 
plaats daarvan op te schrijven wat ze aan alternatieve brandstoffen kunnen leveren. Zonder harde eis of helder 
geformuleerd gunningscriterium met bijbehorende hoge duurzaamheidsweging (minimaal 20 procent) is de kans 
op duurzame voertuigen uit zo’n aanbesteding klein.

De gemeenten Den Helder en West Maas en Waal scoren zeer laag omdat ze noch alternatieve brandstoffen, noch 
voertuigtechnologie vragen. Bovendien nemen deze gemeenten deels nog genoegen met Euro 4voertuigen; 
de Euro 4norm stamt uit 2006. Het gaat hierbij om auto’s zonder roetfilter met hoge gezondheidsschade. Deze 
gemeenten lopen daarmee het risico dat de meest oude en vervuilende voertuigen in hun steden komen te rijden. 

Best practice: Gorinchem e.a.

Gorinchem deed een gezamenlijke aanbesteding leerlingenvervoer met gemeenten Giessenlanden, 
HardinxveldGiessendam, Leerdam, Molenwaard, Vianen en Zederik. Alvorens de aanbesteding te schrijven 
is de gemeente een oriëntatietraject ingegaan om te bepalen hoe ze haar leerlingenvervoer duurzaam kon 
aanbesteden. De gemeente heeft advies ingewonnen over duurzaam aanbesteden en heeft zich georiënteerd 
op wat er aan duurzame voertuigen op de markt was. De gedane aanbesteding scoort goed omdat Gorinchem 
alternatieve brandstoffen uitvraagt (CNG, groen gas, elektrisch) en daar een hoge duurzaamheidsweging 
aan hangt van 25 procent. Gemeente Gorinchem is één van de twee gemeenten die dit jaar een zogenaamd 
ingroeipad gebruikt in haar aanbesteding. Een ingroeipad is een groeitraject waarmee de vervoerder tijd 
krijgt het wagenpark te verduurzamen. De gemeente Gorinchem eist in dit ingroeipad een jaarlijkse afbouw 
van het aandeel dieselvoertuigen. Daarnaast biedt Gorinchem een lange contracttijd (5 jaar). Dit geeft de 
vervoerder de tijd de investering in duurzame voertuigen terug te verdienen. De aanbesteding is gewonnen 
door een vervoerder die een mix aanbiedt van voertuigen die rijden op euro 5 en euro 6 diesel, CNG, groen 
gas en elektriciteit. Het oriëntatietraject – dat leidde tot duurzame eisen en gunningscriteria, het ingroeipad 
en de lange contracttijd hebben ervoor gezorgd dat het leerlingenvervoer van Gorinchem en omstreken is 
verduurzaamd.
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Dienstauto’s

Gemeente Omschrijving Rapportcijfer 
klimaat

Rapportcijfer 
luchtkwaliteit

Rapportcijfer 
totaal

Utrecht Dienstauto’s 9,3 8,6 9,0

PIANOo Dienstauto’s 7,0 7,0 7,0

Gouda Dienstauto’s 7,0 5,9 6,4

Rotterdam Dienstauto’s 5,6 4,4 4,9

Heerenveen Dienstauto’s 4,7 4,7 4,7

Heemskerk Dienstauto’s 4,6 4,6 4,6

Doetinchem Dienstauto’s 4,5 4,4 4,5

Schagen Dienstauto’s 3,7 3,2 3,4

Zandvoort Dienstauto’s 3,3 3,3 3,3

LeidschendamVoorburg Dienstauto’s 3,8 2,8 3,2

Lansingerland Dienstauto’s 2,8 2,8 2,8

Westland Dienstauto’s 2,6 1,0 1,7

Gooise Meren Dienstauto’s 1,5 1,4 1,5

Noordwijk Dienstauto’s 1,3 1,4 1,3

Tytsjerksteradiel Dienstauto’s 1,2 1,2 1,2

Maastricht Dienstauto’s 1,1 1,1 1,1

BAR Dienstauto’s 1,0 1,0 1,0

Verschillende gemeenten hebben hun aanbesteding in meerdere percelen onderverdeeld, waarbij ze voor één 
of meerdere percelen geheel elektrische voertuigen eisen. Dit zijn Utrecht, Gouda, Rotterdam, Heerenveen, 
Heemskerk, Doetinchem, Zandvoort, LeidschendamVoorburg, Lansingerland en Noordwijk. De reden waarom 
de meeste van deze gemeenten toch niet erg hoog scoren, is dat ze voor de andere percelen in de aanbesteding 
geen alternatieve brandstoffen eisen, en vaak ook geen voertuigtechnologie vragen of eisen. Het (gewogen) 
gemiddelde van alle percelen in zo’n aanbesteding komt dan uiteindelijk toch uit op een relatief laag rapportcijfer.

De gemeente Gouda viel positief op. In de aanbesteding kunnen aanbieders namelijk punten verdienen wanneer 
ze de gemeente ondersteunen in het plaatsen van laadpalen, en wanneer ze aan het einde van de contractperiode 
het overnemen van laadpalen faciliteren. Veel gemeenten onderschatten het belang van het goed (logistiek) 
regelen van laadinfrastructuur en Gouda laat zien hier realistisch over nagedacht te hebben. Wel eist Gouda 
naast elektrische ook nog hybride voertuigen die significant minder reductie op luchtkwaliteit en klimaatschade 
betekenen. 

Gemeenten in de onderste regionen van bovenstaande tabel scoren lage rapportcijfers omdat ze noch 
alternatieven voor dieselvoertuigen vragen, noch een CO2norm stellen, noch voertuigtechnologie vragen.

Best practice: Utrecht

Gemeente Utrecht deed een aanbesteding voor 120 voertuigen. De gemeente stelde als eis dat de voertuigen 
elektrisch zijn of, als dat niet kan, op groen gas rijden. Geen enkele andere gemeente in de categorie dienstauto’s 
schreef zo’n ambitieuze aanbesteding uit. Aan deze aanbesteding ligt een gedegen duurzaam inkoopbeleid 
ten grondslag. Binnen de gemeente Utrecht werden per aanbestedingscategorie segmentplannen geschreven 
waarin duurzaamheid voorop stond. In de aanbestedingscategorie ‘vervoer’ is het beleid nu: ‘elektrisch, 
tenzij’. Elektrisch aanbesteden is daarmee verplicht geworden. Aanbestedingsteams hoeven dan ook geen 
businesscase voor elektrische voertuigen aan te leveren of intern over duurzaamheid te discussiëren. 
Duurzaam aanbesteden is de nieuwe standaard.
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Een veelgehoord argument tegen het eisen van elektrische voertuigen is de hoge prijs. De kosten van het 
elektrische wagenpark zijn de gemeente Utrecht echter enorm meegevallen. Dit komt omdat het onderhoud 
eenvoudig is en de brandstofkosten laag zijn. Daarnaast verving de gemeente auto’s waarmee weinig kilometers 
werden gemaakt door poolauto’s, waardoor het wagenpark verkleind kon worden. Ook is er grootschalig 
geïnvesteerd in laadinfrastructuur op eigen terrein. Elektriciteit uit eigen laadpalen is goedkoper dan laden bij 
een openbare laadplek. Bovendien is elektrisch rijden op deze manier makkelijk gemaakt voor de medewerkers.

Huisvuilwagens

Gemeente Omschrijving Rapportcijfer 
klimaat

Rapportcijfer 
luchtkwaliteit

Rapportcijfer 
totaal

PIANOo Huisvuilwagens 7,0 7,0 7,0

Den Haag Huisvuilwagens 4,1 4,8 4,5

Goes Huisvuilwagens 3,2 2,6 2,9

Apeldoorn Huisvuilwagens 2,1 2,2 2,2

Culemborg Huisvuilwagens 1,5 1,6 1,6

Coevorden Huisvuilwagens 1,4 1,5 1,5

Dinkelland Huisvuilwagens 1,3 1,3 1,3

Heerenveen Huisvuilwagens 1,3 1,3 1,3

KaagBraassem Huisvuilwagens 1,3 1,3 1,3

Lansingerland Huisvuilwagens 1,3 1,3 1,3

Oosterhout Huisvuilwagens 1,3 1,3 1,3

Woerden Huisvuilwagens 1,3 1,3 1,3

Gooise Meren Huisvuilwagens 1,2 1,2 1,2

Maassluis Huisvuilwagens 1 1 1

Culemborg e.a. (AVRI) Huisvuilwagens 1 1 1

Heerhugowaard Huisvuilwagens 1 1 1

Hellendoorn Huisvuilwagens 1 1 1

Meppel Huisvuilwagens 1 1 1

Terneuzen Huisvuilwagens 1 1 1

Bronckhorst Huisvuilwagens 1 1 1

Noordwijk Huisvuilwagens 1 1 1

Het is slecht gesteld met de duurzaamheid van huisvuilwagens onder de aanbestedingen in deze benchmark – 
geen enkele gemeente scoort een voldoende. Dit komt doordat gemeenten nauwelijks alternatieve brandstoffen of 
voertuigtechnologie vragen.

Den Haag en Goes vragen wel om auto’s op alternatieve brandstoffen, maar slechts als gunningscriterium met 
een lage duurzaamheidsweging van 10 procent. Andere gemeenten benoemen duurzaamheid wel, maar alleen in 
algemene termen. Zo kunnen aanbieders bij Culemborg, KaagBraassem en Lansingerland een formulier invullen 
waarin ze uiteenzetten wat zij aan duurzaamheid doen. Daar hangt dan echter geen duurzaamheidsweging aan 
en de gemeenten zijn niet duidelijk over wat ze van aanbieders verlangen. Voor aanbieders is het in zulke gevallen 
veelal financieel niet aantrekkelijk om duurzame voertuigen aan te bieden.
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Best practices huisvuilwagens: Amsterdam, Breda, Eindhoven, Groningen

In deze benchmark kwam geen best practice in de categorie huisvuilwagens naar voren. In Nederland zijn 
echter wel gemeenten die het goed doen in die categorie. In Amsterdam rijdt bijvoorbeeld sinds maart 2018 
de eerste elektrische huisvuilwagen rond. Hiermee zet de gemeente Amsterdam niet alleen een eerste stap in 
het verbeteren van de luchtkwaliteit in haar stad, maar gaat ze ook actief klimaatschade tegen door een zero 
emissie voertuig door de stad te laten rijden. Breda liet in 2017 al een huisvuilwagen op diesel ombouwen tot 
een elektrische huisvuilwagen. De gemeente heeft daarnaast al langer een aantal hybride huisvuilwagens 
rondrijden. Daarnaast rijdt in Eindhoven al een jaar een huisvuilwagen op waterstof rond. In het gebruik blijkt 
het geen probleem om de vrachtwagen de hele dag te laten rijden zonder te hoeven ‘tanken’. De gemeente 
zegt terug te kijken op een succesvolle pilot. Ook de gemeente Groningen heeft serieuze plannen om een 
(omgebouwde) huisvuilwagen op waterstof in te zetten.

2.2 Deelanalyses

Naast de ranglijst hebben wij ook in meer detail gekeken naar hoe gemeenten in deze benchmark per criterium 18 
scoren. Hieronder volgt een analyse van de resultaten en trends.

Luchtkwaliteit en alternatieve brandstoffen
Op luchtkwaliteit scoren gemeenten in de drie categorieën om verschillende redenen slecht. In veel van 
de onderzochte aanbestedingen worden Euro 6motoren gevraagd. De norm gaat over de uitstoot van 
koolstofmonoxide, stikstof en fijnstof, en gaat daarmee alleen over luchtkwaliteit. Euro 6 is de nieuwste 
emissienorm, die voor alle nieuwe personenvoertuigen vanaf 31 december 2013 in de Europese Unie van kracht is. 
Euro 6 is echter maar een klein beetje strenger dan zijn voorganger Euro 5. Het eisen van de nieuwste Euronorm is 
dan ook geen grote verbetering op het gebied van luchtkwaliteit. Voor diensten zoals contractvervoer worden in 
aanbestedingen vaak zelfs nog voertuigen met een lagere Euronorm toegestaan; bij contractvervoer werd slechts 
bij 44 procent van de percelen Euro 6 gevraagd. Vooral diesels zijn vervuilend, omdat zij in de praktijk veelal meer 
NOx uitstoten dan toegestaan volgens de Euronorm. 

Luchtkwaliteit wordt echter niet alleen beïnvloed door de Euro 6motor, maar ook door de soort brandstof 
waarop voertuigen rijden. Het aantal aanbestedingen waarin alternatieve brandstoffen wordt genoemd is voor 
contractvervoer 52 procent, voor dienstauto’s 30 procent en voor huisvuilwagens 14 procent. In Tabel 2 is te zien 
dat wanneer er alternatieve brandstoffen gevraagd worden, dat bij contractvervoer vooral elektrisch of CNGgroen 
gas is, terwijl bij dienstauto’s vooral elektrische voertuigen worden gevraagd. In de categorie huisvuilwagens 
worden amper alternatieve brandstoffen gevraagd.

Tabel 2: Gevraagde alternatieve brandstoffen (% van het aantal percelen)

Brandstof Contractvervoer Dienstauto’s Huisvuilwagens

Hybride    3%    2% 5%

CNGLNG 38%    2% 5%

Biobrandstoffen    7%    0% 5%

Groen gas (BNG/LBG) 34%    2% 9%

Waterstof 14%    0% 5%

Elektrisch 45% 28% 5%

Een aantal gemeenten deed een open uitvraag naar alternatieve brandstoffen. In die aanbestedingen werd 
aangegeven dat aanbieders konden specificeren wat ze deden op het gebied van duurzaamheid of welke 
alternatieve brandstoffen ze konden leveren, zonder dat hieraan een weging werd toegekend. Een betere 
prestatie van de aanbieder levert dan geen gunningsvoordeel op. Hieraan hebben we geen score toegekend. In 
de workshop die we organiseerden gaven experts aan dat dit in de praktijk niet tot zeroemissievoertuigen leidt, 
uitzonderingen daargelaten. Gemeenten vragen soms bewust open uit om innovatieve oplossingen te stimuleren. 

18)   Een overzicht van de gebruikte criteria in deze benchmark is te vinden in Bijlage A: Minimumeisen en 
gunningscriteria.
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Maar wanneer onvoldoende helder benoemd wordt hoeveel punten aanbieders verdienen als ze duurzamere 
voertuigen aanbieden, weten marktpartijen niet waar ze aan toe zijn. 
In de Benchmark 2017 bleken gemeenten vaker dan daarvoor een ‘ingroeipad’ vast te leggen bij het invoeren 
van het gebruik van alternatieve brandstoffen. Daarmee worden de maatregelen stapsgewijs ingevoerd. Zo 
krijgen partijen tijdens het contract de tijd om te verduurzamen, en om bij vervanging van de voertuigen schone 
alternatieven te kiezen. 

CO2-uitstoot voertuig
Wanneer we specifiek kijken naar de CO2uitstoot van de voertuigen, zien we dat gemeenten het slecht doen. 
Een CO2norm of energielabel is slechts bij 10 procent van de percelen voor het contractvervoer een minimumeis 
of gunningscriterium, bij dienstauto’s is dat 28 procent. In de Benchmark 2017 was dit respectievelijk 15 en 55 
procent. Voor vrachtwagens, waaronder huisvuilwagens, is nog geen CO2norm of energielabel beschikbaar, dus 
is het ook nog niet mogelijk om CO2eisen aan het voertuig te stellen. Alternatieve brandstoffen zijn wel een optie 
in aanbestedingen voor huisvuilwagens. Alleen via het vragen om alternatieve brandstoffen, hybride aandrijving 
en andere voertuigtechnologieën kan daarom gestuurd worden op CO2reductie van de voertuigen.

Voertuigtechnologie 
Gemeenten maken nog maar mondjesmaat gebruik van voertuigtechnologie om uitstoot te beperken. 
Voertuigtechnologieën besparen brandstof 19 en bij het opnemen van dit soort technologieën in een aanbesteding, 
krijgen gemeenten duurzamere voertuigen. 
20 21

Tabel 3: Gevraagde voertuigtechnologie (% van het aantal percelen)

Voertuigtechnologie Contract-
vervoer

Dienst auto’s Huisvuil-
wagens

2017

Schakelindicator (GSI) 17% 0% 9% 36%

Systeem voor bewaking  
bandendruk (TPMS)

24% 9% 9% 26%

Brandstofverbruiksindicator 24% 9% 18% 25%

Startstopsysteem 10% 36% 18% 27%

Snelheidsbegrenzer 3% 13% nvt 4%

Lage viscositeit smeeroliën21 nvt 0% 5% 32%

Lichtgewicht constructie22 nvt nvt 0% nvt 

Aerodynamische voorzieningen nvt nvt 0% nvt 

Cruise control nvt nvt 45% 4%

Bandenlabel 10% 6% 5% 23%

Voertuigtechnologie is een relatief eenvoudige manier om duurzamere voertuigen te krijgen bij een aanbesteding, 
omdat ze goedkoop zijn en toch impact hebben. Vaak besparen de maatregelen meer geld dan ze kosten. Het is 
daarom opvallend dat gemeenten weinig van deze technologieën gebruikmaken.

Naast voertuigtechnologieën resulteert de training Het Nieuwe Rijden, te volgen door chauffeurs (en daarom 
alleen van toepassing in de categorie contractvervoer), ook in brandstofbesparing. In 76 procent van de 
aanbestedingen contractvervoer werd een training Het Nieuwe Rijden geëist. 

19)   Zie Bijlage B: Aannames onderzoeksmethode  voor hoeveel brandstof respectievelijke maatregelen besparen.

20)   Smeeroliën gaan over contracten waarbij onderhoud onderdeel is van de aanbesteding. Dit geldt niet voor 
contractvervoer, omdat gemeenten daarmee een dienst inkopen.

21)   Lichtgewicht constructie, aerodynamische voertuigen en cruise control zijn technologieën voor zware voertuigen, en 
daarom in deze benchmark alleen van toepassing op huisvuilwagens.



natuur & Milieu | benchmark duurzaam inkopen van vervoer   21

Milieuprestaties aanbestedingen

Tabel 4: Percentage van de aanbestedingen dat beter of minder goed presteert dan de landelijke inkoopcriteria 

Contract vervoer Dienst auto’s Huisvuil wagens

2018 2017 2018 2017 2018

Milieuprestatie beter dan of gelijk aan de 
landelijke inkoopcriteria (minimum + gunning)

8% 20% 6% 32% 0%

Milieuprestatie minder goed dan de landelijke 
inkoopcriteria (minimum + gunning)

92% 80% 94% 68% 100%

Dit jaar presteren de aanbestedingen minder goed ten opzichte van de landelijke criteria voor duurzaam inkopen 
dan vorig jaar. De slechtere score is deels te verklaren doordat nieuwe criteria van PIANOo zijn gehanteerd. De 
nieuwe PIANOocriteria zijn strenger waar het gaat over alternatieve brandstoffen dan de oude criteria, die het 
uitgangspunt vormden in de vorige benchmark. Dit jaar neemt PIANOo ook energielabels mee in haar criteria – 
minimaal energielabel B. Energielabel B betekent 15 procent minder brandstofgebruik, en dus een CO2reductie 
van 15 procent. Weinig gemeenten nemen deze strengere eisen over in hun aanbesteding.

Weging duurzaamheidscriterium
De gemiddelde weging die in aanbestedingen aan het criterium ‘duurzaamheid’ is meegegeven, is 16 procent bij 
contractvervoer, 14 procent bij dienstauto’s en 10 procent bij huisvuilwagens. Bij alle categorieën aanbestedingen 
ligt het gemiddelde percentage van de duurzaamheidsweging dus onder de ondergrens van 20 procent. 22 
Wanneer de duurzaamheidsweging zo laag is, weegt de prijs te sterk op tegen de duurzaamheidscriteria en 
krijgen gemeenten nietduurzame voertuigen aangeboden. Toch is dit een verbetering ten opzichte van de 
Benchmark 2017, want toen werd duurzaamheid bij contractvervoer gemiddeld voor 9 procent meegewogen en bij 
dienstauto’s voor 11 procent.

Contractduur
De gemiddelde contractduur van aanbestedingen in de categorie contractvervoer is 3,2 jaar, vergelijkbaar met 
de 3,1 jaar die in de Benchmark 2017 werd gerapporteerd. Dat is veel korter dan de afschrijvingstermijn van 
investeringen in voertuigen en (laad)infrastructuur. Een langere contractduur maakt het voor aanbieders 
aantrekkelijker om duurzamere voertuigen aan te bieden.

22)   Zoals beschreven in de methode is in deze benchmark een ondergrens van 20 procent voor deze 
duurzaamheidsweging gehanteerd, gebaseerd op een rapport van Rijkswaterstaat: Rijkswaterstaat, Professioneel 
aanbesteden leerlingenvervoer, Duurzaamheid, 2014. Bij een lagere weging wordt slechts een percentage van de 
milieuwinst voor het gevraagde gunningscriterium toegerekend (bijvoorbeeld: bij een weging van 5 procent - een 
kwart van 20 - wordt 25 procent van de milieuwinst toegekend). Bij een duurzaamheidsweging van minder dan 20 
procent geeft de prijs vaker de doorslag en krijgt de gemeente veelal een minder duurzaam voertuig of dienst.
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3  Conclusies en aanbevelingen

Deze vierde Benchmark Duurzaam Inkopen van Vervoer laat wederom zien dat de toegenomen aandacht voor 
maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) én het bestuursakkoord voor zero emissie doelgroepenvervoer zich 
veelal nog niet vertaalt in duurzame aanbestedingen. Onderstaande conclusies per categorie aanbestedingen 
maken dat duidelijk. In het tweede deel van dit hoofdstuk doen wij aanbevelingen aan gemeenten over hoe zij 
duurzamer kunnen aanbesteden.

3.1 Conclusies

Algemene conclusies  
De uitkomsten van de Benchmark 2018 zijn teleurstellend. Slechts 4 aanbestedingen scoren gelijk of hoger dan de 
PIANOocriteria, waarbij 56 van de 65 aanbestedingen ook nog eens een onvoldoende halen.

Hoewel een aantal gemeenten volledig elektrisch aanbesteedt, scoren weinig gemeenten hoog. Met alternatieve 
brandstoffen is de grootste reductie op klimaatschade te behalen, maar alleen bij aanbestedingen contractvervoer 
en enkele aanbestedingen dienstauto’s wordt erom gevraagd.

Een lichte verbetering is te zien in de weging van het duurzaamheidscriterium: 16 procent bij contractvervoer, 
14 procent bij dienstauto’s en 10 procent bij huisvuilwagens. In de Benchmark 2017 was dit 9 procent bij 
contractvervoer en 11 procent bij dienstauto’s. Wanneer voertuigtechnologie gevraagd wordt, of wanneer als 
brandstof waterstof of elektrisch gevraagd wordt, wordt het voor aanbieders echter pas bij een weging van 20 
procent ten opzichte van de prijs financieel aantrekkelijk om daadwerkelijk duurzamere voertuigen aan te bieden. 
Hoewel de gemiddelde weging nog onder de 20 procent ligt, zien we op dit vlak wel een lichte stijging.

Gemeenten doen net als vorig jaar weinig met voertuigtechnologie. Dit is jammer, want dit is een relatief 
goedkope en makkelijke manier om door brandstofbesparing de klimaatschade van voertuigen te verkleinen. 
Alleen cruise control wordt in huisvuilwagens veel ingezet (45 procent) en een startstopsysteem wordt 
in dienstauto’s naar verhouding redelijk vaak gevraagd (36 procent). Alle andere voertuigtechnologieën 
(schakelindicator, systeem voor bewaking bandendruk, brandstofverbruiksindicator, startstopsysteem, 
snelheidsbegrenzer, smeeroliën, lichtgewicht constructie, aerodynamische voorzieningen) worden in gelijke of 
mindere mate ingezet ten opzichte van de Benchmark 2017. De meeste aanbestedingen zullen naar verwachting 
leiden tot het krijgen van dieselvoertuigen, omdat er onvoldoende om bijvoorbeeld emissieloze voertuigen 
gevraagd wordt. Voertuigtechnologieën zijn dan een goedkope en effectieve manier om emissies terug te dringen.

Diverse gemeenten verwijzen enkel naar de PIANOo–criteriadocumenten, zonder deze om te zetten in 
minimumeisen of gunningscriteria. Dit is een gemiste kans en een verkeerd gebruik van de criteriumdocumenten. 
Aanbestedingen waarin dit het geval is, vragen aanbieders het gebruik van alternatieve brandstoffen en de mate 
van CO2uitstoot te specificeren. Hieraan wordt vervolgens een score gegeven in de vorm van een ‘onvoldoende’, 
‘matig’ of ‘goed’. Het is daarbij onduidelijk wat de gemeente precies wil en hoe de gunningscriteria moeten 
worden gelezen. Wanneer slechts verwezen wordt naar PIANOo en maatschappelijk verantwoord inkopen, maar 
duurzame maatregelen niet als minimumeis of gunningscriteria zijn opgenomen, wordt voornamelijk de prijs van 
voertuigen of diensten belangrijk en krijgen aanbieders geen prikkel om duurzame voertuigen aan te bieden, 
terwijl dit misschien wel de intentie van de aanbestedende gemeente was.

RIVM-rapport: het effect van maatschappelijk verantwoord inkopen
Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 20162020 (genoemd in de Inleiding) wordt niet gemonitord. 
Het RIVM deed begin 2018 onderzoek naar het effect van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). 23 Over 
contractvervoer en dienstauto’s concludeert het RIVM dat MVI een positief effect heeft gehad, met milieuwinst 
als resultaat. 

Het RIVM stelt dat in 100 procent van de aanbestedingen contractvervoer en 80 procent van de aanbestedingen 
dienstauto’s het thema ‘milieu’ wordt meegenomen. Het thema ‘klimaat’ wordt in 0 procent van de aanbestedingen 

23)   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. RIVM Rapport 
2018-0002, 2018.



natuur & Milieu | benchmark duurzaam inkopen van vervoer   23

contractvervoer en 60 procent van de aanbestedingen dienstauto’s meegenomen. 24 Dit komt niet overeen met 
de resultaten en conclusies uit deze benchmark. Dit komt voornamelijk door een verschil in methode. Het RIVM 
rekent milieuwinst als MVI voorkomt in de aanbesteding. Wij stellen dat in bijna alle aanbestedingen MVI en de 
PIANOocriteria worden genoemd, maar dat de daadwerkelijke milieuwinst vaak klein is, omdat er vervolgens 
geen minimumeisen of gunningscriteria worden geformuleerd.

Conclusies contractvervoer 
In de categorie contractvervoer zien we grote verschillen in de scores van gemeenten. We zien zelfs gemeenten 
die gezamenlijk aanbesteden en toch elk andere eisen stellen aan, met name, brandstoffen. Wanneer alternatieve 
brandstoffen in de aanbesteding zijn opgenomen, zien we net als in de Benchmark 2017 dat er voornamelijk 
een combinatie van CNG, groen gas en elektrisch gevraagd en geëist wordt. Hoewel van alle categorieën 
aanbestedingen bij contractvervoer het vaakst elektrisch, waterstof of groen gas gevraagd wordt, steeg dat 
aantal niet ten opzichte van de Benchmark 2017. Sterker nog, het aantal aanbestedingen waar elektrisch wordt 
geëist of gevraagd, daalde met 10 procent.

Er zijn meer teleurstellende conclusies. Het aantal aanbestedingen waarin voertuigtechnologie gevraagd of geëist 
wordt, bleef ongeveer gelijk. Maar het aantal aanbestedingen dat een CO2norm of energielabel neerlegt, daalde 
helaas van 15 naar 10 procent.

In de Benchmark 2017 zagen we een toename in het gebruik van ‘ingroeipaden’, vooral voor de inzet van zero
emissievoertuigen. Met een ingroeipad worden de maatregelen stapsgewijs ingevoerd. Zo krijgen partijen tijdens 
het contract de tijd om te verduurzamen, en om bij vervanging van de voertuigen schone alternatieven te kiezen. 
Een ingroeipad maakt het voor aanbieders aantrekkelijker om hun diensten met bijvoorbeeld elektrische auto’s 
aan te bieden. Dit jaar zagen we echter geen ingroeipaden meer terug. Uit de workshop met inkoopdeskundigen, 
gemeenten en bedrijven die aanbestedingstrajecten voor gemeenten doen, bleek juist dat de inzet van 
ingroeipaden breed gezien wordt als geschikte manier om de overgang naar schone voertuigen mogelijk te maken. 
Onbekend is waarom ingroeipaden dit jaar nauwelijks zijn toegepast.

De gemiddelde contractduur voor contractvervoer is 3,2 jaar, ten opzichte van 3,1 jaar in de Benchmark 2017. 
Een korte contractduur maakt het voor aanbieders in verband met de afschrijftermijn vaak onaantrekkelijk om 
duurzame voertuigen aan te bieden. Gemeenten vergroten de kans op het daadwerkelijk krijgen van duurzame 
voertuigen als ze de contractduur zouden verlengen.

Conclusies dienstauto’s 
In de categorie dienstauto’s zien we een aantal volledig elektrische percelen in aanbestedingen; in 28 procent 
van de aanbestedingen worden elektrische voertuigen gevraagd of geëist. Het gaat ook in bijna alle gevallen om 
aanbestedingen waarbij elektrisch als eis is geformuleerd, waardoor deze gemeenten ook daadwerkelijk zero
emissievoertuigen krijgen. Gemeenten proberen dus waar dat kan om elektrische bestelbussen en personenauto’s 
in te zetten. Er is ook een omhooggaande trend zichtbaar, want waar in de Benchmark 2017 nog 71 volledig 
elektrische auto’s werden geëist door gemeenten, is dat nu in 2018 wel 135. Omdat het echter steeds gaat over een 
klein aantal voertuigen in de gehele aanbesteding, is de reductie op klimaatschade beperkt. Dienstauto’s kunnen 
al goed elektrisch worden uitgevoerd, dus hoewel dit resultaat een stap in de goede richting is, moeten nog veel 
meer gemeenten zero emissie gaan aanbesteden. 

Daarnaast is het aantal aanbestedingen dat een CO2norm of energielabel neerlegt gedaald van 55 procent naar 
een bedroevende 28 procent. Ook wordt er bijna niets met voertuigtechnologieën (schakelindicator, systeem 
voor bewaking bandendruk, brandstofverbruiksindicator, startstopsysteem, snelheidsbegrenzer, smeeroliën) 
gedaan. Dit is erg jammer, want het vragen om voertuigtechnologie is een simpele en goedkope maatregel die toch 
klimaatschade voorkomt en daarbovenop brandstofkosten bespaart.

24)   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. RIVM Rapport 
2018-0002, 2018, p. 32.
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Conclusies huisvuilwagens 
Huisvuilwagens vormen dit jaar een nieuwe categorie, maar geen enkele gemeente scoort een voldoende. Dit 
komt doordat gemeenten in de categorie huisvuilwagens noch om alternatieve brandstoffen (hybride, CNG, 
biobrandstoffen, groen gas, waterstof, elektrisch) vragen, noch om voertuigtechnologie (schakelindicator, 
systeem voor bewaking bandendruk, brandstofverbruiksindicator, startstopsysteem, snelheidsbegrenzer, 
smeeroliën, lichtgewicht constructie, aerodynamische voorzieningen).

Wel eisen alle gemeenten Euro VI motoren voor hun huisvuilwagens. Deze motor is al sinds 2013 op de markt en 
elke nieuwe huisvuilwagen moet er verplicht een hebben. Gemeenten kopen grotendeels nieuwe huisvuilwagens, 
dus het eisen van een Euro  VI motor levert weinig verbetering in luchtkwaliteit op ten opzichte van het niet eisen 
van Euro VI. 

Huisvuilwagens rijden de hele dag door de stad en moeten veel stoppen en optrekken. Voor de gezondheid 
in de stad is de soort brandstof dus erg belangrijk. Het is daarom een gemiste kans dat de gemeenten in deze 
benchmark hun huisvuilwagens op vervuilende diesel laten rijden en geen brandstofbesparende opties of 
voertuigtechnologieën toepassen.

Op het moment bestaan er nog geen CO2normen of energielabels voor vrachtwagens. Dit gaat veranderen, dus in 
de toekomst zal het ook mogelijk zijn daarop te sturen als gemeente.

3.2 Aanbevelingen

Om te zorgen voor echte doorbraken is het nodig dat het Rijk en decentrale overheden heldere doelstellingen 
neerleggen en afspraken maken, in combinatie met voldoende ondersteuning, kennis, financiering en goede 
monitoring van de milieuprestatie van voertuigen. Voor bussen en contractvervoer bestaan al convenanten 
waarin afspraken over zeroemissievoertuigen zijn vastgelegd. Ook voor dienstauto’s en huisvuilwagens zouden 
convenanten moeten worden gesloten en zou de rijksoverheid met de sector aan de slag moeten. Daarnaast zou de 
rijksoverheid ook voor het eigen wagenpark voor zero emissie moeten gaan.

Na vier jaar onderzoek naar de duurzaamheid van de aanbestedingen blijkt duidelijk dat het roer om moet. 
De toegenomen klimaatambities en ambities om snel naar schoon emissieloos vervoer te gaan, staan in 
schril contrast met de eigen inkopen van overheden. Uitzonderingen zijn overheden waarbij het bestuur 
heel duidelijk heeft bepaald dat alle eigen vervoersinkopen duurzaam moeten zijn, en heeft vastgelegd wat 
duurzaam betekent. Succesvolle praktijken bevatten elementen als het hebben van één heldere afspraak, 
ondersteuning van aanbestedende overheden, financiering om de onrendabele top weg te nemen en een langere 
aanbestedingstermijn om te zorgen dat bedrijven de meerinvesteringen kunnen terugverdienen. Gemeenten 
moeten hier echter niet op wachten, maar binnen de gemeente heldere bestuurlijke afspraken maken over hun 
duurzaamheidseisen en ambities. De aanbevelingen aan gemeenten hieronder zijn gerangschikt op volgorde van 
belangrijkheid.

1: Maak concrete bestuursafspraken
Maak heldere en concrete bestuurlijke afspraken over duurzaamheid. Leg vast dat in aanbestedingen gestuurd 
wordt op emissieloos vervoer waar dat kan, en op zo schoon en zuinig mogelijke alternatieven waar emissieloos 
nog geen optie is. Veranker die afspraken in beleid op alle betrokken afdelingen, inclusief de inkoopafdeling. 
Zorg voor een helder overzicht van de aanbestedingen van de komende maanden en jaren, en monitor de 
duurzaamheid in de aanbesteding en van de geleverde voertuigen en diensten. Dit voorkomt dat duurzaamheid 
alleen vorm krijgt als er enthousiaste medewerkers zijn die zelf het initiatief nemen.

2: Stap over op emissieloos (elektrisch) waar mogelijk en verban vervuilende dieselvoertuigen
Overstappen op elektrisch rijden levert verreweg de meeste winst op voor de luchtkwaliteit en het klimaat. Auto’s 
en bestelbusjes kunnen al emissieloos worden uitgevoerd. Verschillende gemeenten passen dit al toe. Zie voor 
meer informatie de Factsheet Inkoop Schone Bestelwagen en Personenwagen van Natuur & Milieu.25 Belangrijk is 
om te kijken naar de kosten op langere termijn. Vaak verdienen de meerkosten zich deels terug door lager verbruik. 

25)   Deze is hier te vinden: https://www.natuurenmilieu.nl/blog/wat-is-schone-brandstof/?search=factsheet%20schone.

https://www.natuurenmilieu.nl/blog/wat-is-schone-brandstof/?search=factsheet%20schone
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Zo zijn elektrische voertuigen duurder in aanschaf, maar zijn de kosten voor energie (elektriciteit) en onderhoud 
lager dan bij een dieselvoertuig.

3: Neem extra tijd voor het aanbesteedproces en neem een ruime implementatietijd
De inzet van zeroemissievoertuigen vraagt vaak om aanpassingen aan de logistiek, organisatie en soorten 
voertuigen bij een gemeente. Wanneer een gemeente op een laat moment in het schrijven van de aanbesteding 
bedenkt dat ze duurzame opties wil, is er vaak geen tijd meer om de logistiek of organisatie aan te passen. 
Neem duurzame opties daarom al in het begin van de aanbesteding mee, en niet pas bij de uitwerking van de 
voertuiginzet. Neem de tijd om te onderzoeken wat er nodig is voor de inzet van duurzame voertuigen. Zo wordt 
de aanbesteding realistischer en scherper. Zie ook aanbeveling 4 over het gebruik van ingroeipaden.

Het is daarbij goed om een ruime implementatietijd te nemen. Sommige elektrische voertuigen hebben een lange 
levertermijn. Geef daarom voldoende tijd tussen het tekenen van de overeenkomst met de aanbieder, en de 
ingangsdatum van levering.

4: Kijk niet alleen naar aanschafkosten, maar besteed aan op Total Cost of Ownership (TCO)
Met name elektrische voertuigen zijn duur bij de aanschaf. Maar stroom is goedkoper dan diesel of benzine, en 
de onderhoudskosten van een elektrisch voertuig zijn lager. Daardoor zijn deze voertuigen maar liefst zo’n 20 
procent goedkoper in de operationele kosten. Als gemeenten bij het aanschaffen van voertuigen (dienstauto’s 
of huisvuilwagens) niet aanbesteden op aanschafprijs maar op TCO, wordt het voor aanbieders aantrekkelijker 
om schone voertuigen aan te bieden. Door de TCO mee te nemen in de aanbesteding wordt het voor aanbieders 
aantrekkelijker om schone voertuigen aan te bieden. Dit heeft een link met de eerdergenoemde korte 
contractduur. Waar een dienst wordt ingekocht (contractvervoer) is het voor de TCO belangrijk om een langere 
contractduur af te spreken, omdat een emissieloos voertuig anders niet terug te verdienen is.

5: Eis maatregelen die brandstofbesparing opleveren (voertuigtechnologie)
Er is een brandstofbesparing tot ongeveer 40 procent mogelijk door het inzetten van zuinige voertuigen (met CO2
normen of een energielabel), Het Nieuwe Rijden, zuinige banden, smeeroliën en applicaties in de auto zoals een 
schakelindicator, systeem voor bewaking van de bandendruk, brandstofverbruiksindicator, startstopsysteem 
en een snelheidsbegrenzer. Voor huisvuilwagens kan ook gedacht worden aan een lichtgewicht constructie, 
aerodynamische voorzieningen en cruise control. Zie voor meer informatie over zuinig banden: kiesdebesteband.nl. 

Gemeenten laten naast milieuwinst ook geld liggen op dit punt, want brandstofbesparing resulteert in lagere 
brandstofkosten. Zeker bij voertuigen waarbij zero emissie rijden nog niet mogelijk is, is het van belang in elk geval 
brandstofbesparende voertuigtechnologie te eisen.

6: Stel duurzaamheidseisen als je biobrandstoffen vraagt
Biobrandstoffen kunnen gemaakt worden van afval en reststromen, of van landbouwgewassen. Dat laatste 
is geen duurzame manier van biobrandstoffen opwekken. Wanneer een gemeente echter niet de bron van de 
gevraagde biobrandstoffen specificeert, krijgt ze in meerderheid biobrandstoffen uit landbouwgewassen. 26 Die 
zijn namelijk goedkoper. Als biobrandstoffen als minimumeis of gunningscriterium in de aanbesteding staan, moet 
gespecificeerd worden dat ze afkomstig moeten zijn uit afval en reststromen. Anders geldt het niet als duurzame 
biobrandstof.

7: Maak gebruik van beschikbare kennis
Wij denken dat de slechte scores van veel gemeenten niet te maken hebben met onvoldoende ambitieus beleid. 
Vooral bij kleine gemeenten is de kennis over duurzaam aanbesteden wellicht beperkt. Maak daarom gebruik 
van elders beschikbare kennis. Doe navraag bij de inhoudelijke experts en adviseurs binnen de gemeente, of bij 
andere gemeenten die met succes een vergelijkbare duurzame aanbesteding hebben afgerond. En neem deel aan 
leergangen en kenniskringen over duurzaam inkopen, die onder andere PIANOo organiseert.

26)   Zie Bijlage B: Aannames onderzoeksmethode, voor de aangenomen verdeling tussen afval en landbouwgewassen in 
biobrandstoffen.
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Wij waarschuwen echter tegen het klakkeloos overnemen van de PIANOocriteria of het Modelbestek 
Doelgroepenvervoer van de werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).27 In het Modelbestek 
wordt duurzaamheid nauwelijks meegenomen, dus als gemeenten die willen overnemen zouden ze een milieu
paragraaf moeten toevoegen. PIANOo is, onder meer als het gaat om alternatieve brandstoffen, te weinig ambitieus. 
Alle soorten alternatieve brandstoffen (hybride voertuigen, CNGLNG, biobrandstoffen, groen gas, waterstof, 
elektrische voertuigen) krijgen dezelfde weging mee, terwijl elektrische auto’s echt de schoonste optie zijn.

Gemeenten kunnen zich daarnaast aansluiten bij het Actieplan van de Coalition of the Willing. Dit is een actieplan 
dat ambitieuze gemeenten gezamenlijk schrijven, met als doel contractvervoer naar zero emissie te brengen in 2025.

27)   Aanbesteden is ingewikkeld en het KNV schreef een modelbestek om aanbestedende diensten een format te 
geven waarin aanbestedingen geschreven kunnen worden: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), Modelbestek 
Doelgroepenvervoer, 2017.



natuur & Milieu | benchmark duurzaam inkopen van vervoer   27

Bijlage A:  
Minimumeisen en gunningscriteria

Bij de beoordeling van de aanbestedingen zijn we uitgegaan van de minimumeisen en gunningscriteria die 
door PIANOo zijn opgesteld (zie de tweede en derde kolom van onderstaande tabel). Daarnaast hebben wij 
bonuspunten toegekend wanneer extra maatregelen die de klimaatschade van voertuigen reduceren waren 
opgenomen in de minimumeisen of gunningscriteria van een aanbesteding. Zie  

Bijlage D: Bronnen voor de PIANOodocumenten waar deze maatregelen uit komen.

Tabel 5: Minimumeisen, gunningscriteria en bonusmaatregelen meegenomen in deze benchmark

Categorie Minimumeisen (PIANOo) Gunningscriteria (PIANOo) Bonus (N&M)

Contractvervoer Het Nieuwe Rijden (zuinig 
rijgedrag chauffeurs)

Alternatieve brandstoffen: 
CNG, biobrandstoffen, groen 
gas, waterstof, elektrisch

Schakelindicator (GSI)

 Klasse Euro 5 voor bestaand 
wagenpark

 Systeem voor bewaking 
bandendruk (TPMS)

 Klasse Euro 6 voor 
vervangend wagenpark

 Brandstofverbruiks
indicator

 Energielabel B voor voer
tuigen van max 5 zitplaatsen

 Startstopsysteem

 Energielabel B voor voer
tuigen van 68 zitplaatsen

 Snelheidsbegrenzer

 Banden met brandstof
efficiëntieklasse label B

 

Dienstauto’s Klasse Euro 6 geëist Alternatieve brandstoffen: 
CNG, biobrandstoffen, groen 
gas, waterstof, elektrisch

 

 Maximale uitstoot in gram/km 
aangegeven

Hogere waardering voor 
een lagere CO2uitstoot dan 
minimumeis

 

 Schakelindicator (GSI) Hogere waardering voor 
bandenlabel A

 

 Systeem voor bewaking 
bandendruk

Startstopsysteem  

 Brandstofverbruiksindicator Snelheidsbegrenzer  

 Smeeroliën  

 Brandstofefficiëntieklasse 
banden

  

Huisvuilwagens Klasse Euro 6 geëist Schakelindicator (GSI)

 Geluidsemissie banden Systeem voor bewaking 
bandendruk (TPMS)

 

 Brandstofefficiëntieklasse Brandstofverbruiks indicator

 Smeeroliën Startstopsysteem  

 Lichtgewicht constructie  

 Aerodynamische 
voorzieningen

 

  Cruise control  

  Alternatieve brandstoffen: 
CNGLNG, biobrandstoffen, 
groen gas, waterstof, 
elektrisch
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Bijlage B:  
Aannames onderzoeksmethode

In onze methode berekenen wij de reductiepercentages van bijvoorbeeld het gebruik van alternatieve brand
stoffen en voertuigtechnologieën zoals een schakelindicator of een snelheidsbegrenzer. Het gaat daarbij om de 
reductie in percentages aan uitstoot van CO2, NOx en fijnstof (PM) die wordt behaald door deze maatregelen. De 
CO2impact van duurzaamheidsmaatregelen zijn afkomstig uit diverse bronnen. De reductiepercentage die wij 
hanteren in de methode staan in onderstaande tabellen. Zie  

Bijlage D: Bronnen voor de bronnen onder deze percentages.

Euronormen, praktijkemissies

Tabel 6: Euronormen personenauto’s en bedrijfswagens, praktijkemissie in g/km

Voertuigen <1350 kg Voertuigen 1350-1760 kg Voertuigen >1760 kg

 NOx PM NOx PM NOx PM

Euro 4 0,25 0,025 0,33 0,04 0,39 0,06

Euro 5 0,18 0,005 0,235 0,005 0,28 0,005

Euro 6 0,08 0,005 0,105 0,005 0,125 0,005

Voertuigtechnologie

Tabel 7: Reductie klimaatimpact (%) voertuigtechnologie

  Personen- en 
bestel auto’s, met 
Het Nieuwe Rijden

Personen- en 
bestelauto’s, zonder 
Het Nieuwe Rijden

Huisvuilwagens

Het Nieuwe Rijden 5%  

Schakelindicator (GSI) 0,75% 1,50% 1,50%

Systeem voor bewaking 
bandendruk (TPMS)

2,75% 2,75% 1,50%

Brandstofverbruiks indicator 1,25% 2,50% 2,50%

Startstopsysteem 2,50% 2,50% 7,50%

Snelheidsbegrenzer 5,50% 5,50% 

Smeeroliën 2,50% 2,50% 2,50%

Lichtgewicht constructie   4,70%

Aerodynamische voorzieningen   7,50%

Cruise control   3,50%

Bij Tabel 7: zie Bijlage D: Bronnen voor de rapporten en onderzoeken onder deze reductiepercentages. Waar 
onderzoeken op verschillende percentages uitkwamen, zijn wij uitgegaan van gemiddelden.

Tabel 8: Reductie klimaatimpact (%) brandstofefficiëntieklasse

Brandstofefficiëntieklasse Reductiepercentage

Label A 7,5%

Label B 6,3%

Label C 5,0%

Label D 3,8%

Label E 2,5%

Label F 1,3%

Label G 0,0%
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De brandstofefficiëntieklasse gaat over de energiezuinigheid (bandenlabel) van de banden van een voertuig. Deze 
voertuigtechnologie wordt in stap 1 van de methode (zie  Figuur 1) verwerkt.

CO2-uitstoot

Tabel 9: Reductie klimaatimpact (%) energielabel

Energielabel    Reductiepercentage

Label A 20%

Label B 15%

Label C 5%

Label D 5%

Label E 15%

Label F 25%

Label G 30 %

Het energielabel is een norm voor de hoeveelheid CO2 die een voertuig uit mag stoten. Het energielabel wordt in 
stap 1 van de methode (zie Figuur 1) verwerkt.

Brandstoffen
28

Tabel 10: Reductie klimaatimpact (%) alternatieve brandstoffen bestelauto’s 

Brandstof Reductie 
luchtkwaliteit

Reductie 
klimaatschade

Euro 6 – diesel 0% 0%

CNGLNG 68% 12%

Biodiesel (30% uit afval) 0% 27%

Groen gas (BNG/LBG) 68% 78%

Hybride 10% 10%

Waterstof (uit aardgas) 100% 28%

Elektrisch (groene stroom) 100% 100%

Tabel 11: Reductie klimaatimpact (%) alternatieve brandstoffen huisvuilwagens (zware voertuigen)

Brandstof Reductie 
luchtkwaliteit

Reductie 
klimaatschade

Euro 6 – diesel 0% 0%

CNGLNG 25% 12%

Biodiesel (30% uit afval) 0% 91%

Groen gas (BNG/LBG) 25% 78%

Hybride 10% 10%

Waterstof (uit aardgas) 100% 28%

Elektrisch (groene stroom) 100% 100%

Bij Tabel 10 en 11: 
Biodiesel: aangenomen is dat het biodiesel voor 30 procent uit afval betreft. In de toekomst lopen gemeenten 
het risico dat wanneer zij in een aanbesteding niet specifiek om afval en reststromen vragen, zij biodiesel uit 
landbouwgewassen krijgen. De reden hiervoor is dat er steeds meer vraag naar biodiesel is, en niet genoeg afval 
om het te produceren.

28)   Zie Natuur & Milieu, Brandstofranking Bestelwagens voor meer informatie
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Groen gas: aangenomen is dat het groen gas uit afval betreft. In de toekomst lopen gemeenten het risico 
dat wanneer zij in een aanbesteding niet specifiek om afval en reststromen vragen, zij groen gas uit 
landbouwgewassen krijgen. De reden hiervoor is dat er steeds meer vraag naar groen gas is, en niet genoeg afval 
om dat te produceren.

Elektrisch: in veel aanbestedingen wordt niet expliciet gevraagd om groene stroom. Alle openbare laadpunten in 
Nederland zijn echter op groene stroom en veel gemeenten hebben hun elektriciteitsvoorziening ook op groene 
stroom. In de praktijk wordt er ook wel een laadplein bij bijvoorbeeld een taxiondernemer geplaatst, en die is niet 
per se voorzien van groene stroom. Het is dus belangrijk dat gemeenten in hun aanbesteding ook specificeren dat 
ze groene stroom voor elektrische voertuigen willen.
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Bijlage C:  Overzicht gemeenten en  
aanbestedingen

Tabel 12: Overzicht aanbestedingen, gemeenten en percelen die in deze benchmark beoordeeld zijn

Categorie Gemeente Aantal 
percelen

Volledige naam aanbesteding

Contractvervoer Almere 1 Begeleid Leerlingvervoer gemeente 
Almere

Contractvervoer Amsterdam 2 Leerlingenvervoer aangepast vervoer

Contractvervoer Dalfsen, OlsWijhe, Ommen, 
Hardenberg; Kampen, Staphorst, 
Zwartewaterland; Zwolle

3 Maatwerkvervoer II

Contractvervoer Den Helder 2 Wmo Taxivervoer Den Helder 2018

Contractvervoer Dongeradeel, Ameland, 
Achtkarspelen, Dantumadiel, 
Dongeradeel, Ferwerderadiel, 
Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel

4 Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân: 
Vervoersysteem Noordoost Fryslân, deel 
2: vervoercapaciteit

Contractvervoer EemlandHeuvelrug: Amersfoort, 
Baarn, Bunschoten, Leusden, 
Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij 
Duurstede, Woudenberg

1 Regiotaxi EemlandHeuvelrug

Contractvervoer Eindhoven 1 Europese Aanbesteding "Taxidiensten"

Contractvervoer GoereeOverflakkee 2 EUaanbesteding Leerlingenvervoer en 
aansluitend Wmovervoer

Contractvervoer Gooi en Vechtstreek: Blaricum, 
Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, 
Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren

2 Leerlingen en Jeugdhulpvervoer Gooi en 
Vechtstreek

Contractvervoer Gorinchem, Giessenlanden, 
HardinxveldGiessendam, 
Leerdam, Molenwaard, Vianen, 
Zederik

1 EA Leerlingenvervoer gem. 
Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld
Giessendam, Leerdam,Molenwaard, 
Vianen, Zederik

Contractvervoer Gouda, BodegravenReeuwijk, 
Krimpenerwaard, Waddinxveen, 
Zuidplas

1  Groeneharthopper: Collectief 
Vraagafhankelijk Vervoer Regio Midden 
Holland 2018 ten behoeve van de 
gemeenten BodegravenReewijk, Gouda, 
Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas 
en de provincie ZuidHolland

Contractvervoer Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en 
de Gemeenschappelijke regeling 
Maastricht 

1  Leerlingenvervoer

Contractvervoer LeidschendamVoorburg 2 Leerlingenvervoer gemeente 
LeidschendamVoorburg

Contractvervoer Maassluis, Vlaardingen, Schiedam 3  MVS gemeenten: Leerlingen en 
Jeugdhulpvervoer MVS

Contractvervoer Maassluis, Vlaardingen en 
Schiedam

1 ROG Plus: Regiotaxi Waterweg

Contractvervoer Montferland 3 EUaanbesteding leerlingenvervoer 
Montferland

Contractvervoer Renkum 1 Leerlingenvervoer Gemeente Renkum

Contractvervoer Simpelveld 1 leerlingenvervoer gemeente Simpelveld

Contractvervoer Tiel e.a 1  

Contractvervoer Utrecht 1 Regiotaxi Utrecht Vervoer perceel 1
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Contractvervoer Veldhoven 1 Leerlingenvervoer schooljaar 2018
2019e.v., gemeente Veldhoven

Contractvervoer West Maas en Waal 2 Aanbesteding Leerlingenvervoer

Contractvervoer Woerden, De Ronde Venen, 
Oudewater, Stichtse Vecht

1 Doelgroepenvervoer De Ronde Venen, 
Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden

Contractvervoer ZeeuwsVlaanderen: Hulst, Sluis, 
Terneuzen

1  Regiotaxivervoer ZeeuwsVlaanderen 
2018

Dienstauto’s Barendrecht, Albrandswaard, 
Ridderkerk (BAR)

1 Bedrijfsauto’s BAR

Dienstauto’s Doetinchem 3 Midwaste: Levering bedrijfswagens tot 
3.500kg voor BuHa bv Doetinchem

Dienstauto’s Gooise Meren 3 Europese openbare aanbesteding 
voertuigen

Dienstauto’s Gouda en Omgevingsdienst 
MiddenHolland (ODMH)

1 Leaseovereenkomst bedrijfswagens ten 
behoeve van Gouda en ODMH

Dienstauto’s Heemskerk 3 Leasing Bedrijfsvoertuigen

Dienstauto’s Heerenveen 13 Levering bestelwagens en lichte 
vrachtwagens

Dienstauto’s Lansingerland 3 Levering van bestelwagens

Dienstauto’s LeidschendamVoorburg 6 Levering van bestelwagens en pick
up t.b.v.h wagenpark van Gemeente 
LeidschendamVoorburg

Dienstauto’s Maastricht 5 Levering motorvoertuigen

Dienstauto’s Noordwijk 3 Levering diverse bedrijfswagens 
Gemeente Noordwijk

Dienstauto’s Rotterdam 1  Bestelauto’s groot/automaat

Dienstauto’s Rotterdam 8 Levering bestelauto's aan Rotterdam

Dienstauto’s Rotterdam 4 Elektrische bestelauto´s

Dienstauto’s Schagen 2 EUA Openbaar  Levering electrische 
bedrijfsvoertuigen Gemeente Schagen

Dienstauto’s Tytsjerksteradiel 6 Het leveren van bestelwagens en lichte 
vrachtwagens

Dienstauto’s Utrecht 1 Dienstauto’s

Dienstauto’s Westland 1 Aanschaf van personenauto’s

Dienstauto’s Zandvoort 4  

Huisvuilwagens Apeldoorn 1 Drieassige vrachtwagen voorzien van 
kipper en laadkraan

Huisvuilwagens Apeldoorn 1 Vrachtwagen voorzien van een kipper en 
een laadkraan

Huisvuilwagens Bronckhorst 1 De levering van 2 kraan 
kippervoertuigen, inclusief reparatie en 
onderhoudscontract

Huisvuilwagens Coevorden 1 Vrachtwagen 4x4 met kipper en 
autolaadkraan

Huisvuilwagens Culemborg 1 Vrachtwagen voorzien van haak
armsysteem en laadkraan
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Huisvuilwagens Culemborg, Buren, Geldermalsen, 
Lingewaal, Maasdriel, Neder
Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas 
en Waal, Zaltbommel (AVRI)

1 AVRI: Kraan  haakarmvoertuigen

Huisvuilwagens Den Haag 1 Bedrijfsvoertuigen met opbouw

Huisvuilwagens Dinkelland 1 Levering bestelwagens, lichte 
vrachtwagen, dieplader en een zware 
vrachtwagen t.b.v. ‘de gemeentewerf’ 
Ootmarsum inclusief reparatie en 
onderhoud

Huisvuilwagens Goes 1 Levering vijf chassis 
afvalinzamelvoertuigen en één 4 m3 
veegmachine

Huisvuilwagens Gooise Meren 1 Prijsvraag leveren van een vrachtwagen

Huisvuilwagens Heerenveen 1 Levering Kraan Haakarmvoertuig

Huisvuilwagens Heerhugowaard 1 Levering zijladers en optioneel een full
service contract, Europese aanbesteding

Huisvuilwagens Hellendoorn 2 Huisvuil inzamelingsvoertuigen 1 
x achterlader en 3x zijladers voor 
Hellendoorn 2018

Huisvuilwagens KaagBraassem 1 Levering van kraanhaakvoertuigen

Huisvuilwagens Lansingerland 1 Levering van kraanhaakvoertuigen

Huisvuilwagens Maassluis 1 Openbare Europese aanbesteding 
Huisvuilwagen

Huisvuilwagens Meppel 1 Aanschaf vrachtauto (chassis + kraan)

Huisvuilwagens Noordwijk 1  Levering diverse bedrijfswagens 
Gemeente Noordwijk

Huisvuilwagens Oosterhout 1 Vrachtwagen met haakinstallatie en kraan 
Gemeente Oosterhout

Huisvuilwagens Terneuzen 1 Afvalinzamelvoertuigen met 
achterbelading met roterende 
persinstallatie

Huisvuilwagens Terneuzen 1 Chassis met haakarm en kraan en 
afzetbare perscontainer

Huisvuilwagens Woerden 1 Levering van afvalinzamelvoertuigen 
met elektrisch aangedreven opbouw en 
achterbelading
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Bijlage D:  
Bronnen

Benchmark Duurzaam Inkopen van Vervoer 2017
https://www.natuurenmilieu.nl/wpcontent/uploads/2017/11/171120RapportGemeentebenchmark
duurzaaminkopenvervoer.pdf
 
Brandstofranking Bestelwagens
https://www.natuurenmilieu.nl/wpcontent/uploads/2017/02/NMBrandstofrankingbestelwagens.pdf

Handboek milieuprijzen
https://www.ce.nl/publicaties/1963/handboekmilieuprijzen2017

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijkverantwoordinkopenmviduurzaaminkopen/
ontwikkelingenmvi/manifestmaatschappelijkverantwoordinkopen

Modelbestek KNV
https://www.knv.nl/multimedia/documenten/modelbestek_doelgroepenvervoer_9_feb.pdf

PIANOo criteriadocumenten
• Contractvervoer
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/milieucriteriacontractvervoermaart2017.pdf

• Dienstauto’s
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/milieucriteriadienstautosmaart2017.pdf

• Huisvuilwagens
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/milieucriteriazwarevoertuigenetcmaart2017.pdf 

Reductie CO2-uitstoot en luchtvervuiling
• Brandstofefficiëntieklasse
https://kiesdebesteband.nl/doc/hetbandenlabelwatkandebestebandjeopleveren.pdf

• Energielabel, bandenlabel
https://www.rdw.nl//media/rdw/rdw/pdf/sitecollectiondocuments/vt/naslag/brandstofverbruiksboekje2018.pdf 

https://www.energielabel.nl/autos/

• Euronormen
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:199:0001:0136:NL:PDF

http://members.upc.nl/h.hoften9/hoofdstukken/normen/index_norm_waard.html

https://www.dieselnet.com/standards/eu/hd.php

• Voertuigtechnologie
ACEA, Joining forces to tackle the road transport CO2 challenge. A multistakeholder initiative,  
https://www.acea.be/uploads/publications/Joining_forces.pdf

CE Delft, Versnelling toepassing brandstofbesparende technologieën voor vrachtauto's, 2014,  
https://www.ce.nl/publicaties/1501/versnellingtoepassingbrandstofbesparendetechnologieenvoorvrachtautos

Delgado, Oscar, et. al., Fuel efficiency technology in European heavyduty vehicles: Baseline and potential for the 
2020–2030 time frame, 2017,  
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EUHDVTechPotential_ICCTwhitepaper_14072017_vF.pdf

https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2017/11/171120-Rapport-Gemeentebenchmark-duurzaam-inkopen-vervoer.pdf
https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2017/11/171120-Rapport-Gemeentebenchmark-duurzaam-inkopen-vervoer.pdf
https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2017/02/NM-Brandstofranking-bestelwagens.pdf
https://www.ce.nl/publicaties/1963/handboek-milieuprijzen-2017
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/ontwikkelingen-mvi/manifest-maatschappelijk-verantwoord-inkopen
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/ontwikkelingen-mvi/manifest-maatschappelijk-verantwoord-inkopen
https://www.knv.nl/multimedia/documenten/modelbestek_doelgroepenvervoer_9_feb.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/milieucriteria-contractvervoer-maart2017.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/milieucriteria-dienstautos-maart2017.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/milieucriteria-zwarevoertuigenetc-maart2017.pdf
https://kiesdebesteband.nl/doc/het-bandenlabel-wat-kan-de-beste-band-je-opleveren.pdf
https://www.rdw.nl/-/media/rdw/rdw/pdf/sitecollectiondocuments/vt/naslag/brandstofverbruiksboekje-2018.pdf
https://www.energielabel.nl/autos/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:199:0001:0136:NL:PDF
http://members.upc.nl/h.hoften9/hoofdstukken/normen/index_norm_waard.html
https://www.dieselnet.com/standards/eu/hd.php
https://www.acea.be/uploads/publications/Joining_forces.pdf
https://www.ce.nl/publicaties/1501/versnelling-toepassing-brandstofbesparende-technologieen-voor-vrachtautos
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EU-HDV-Tech-Potential_ICCT-white-paper_14072017_vF.pdf
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Ertico ITS Europe, Study of Intelligent Transport Systems for reducing CO2 emissions for passenger cars, September 2015,  
http://erticonetwork.com/wpcontent/uploads/2015/09/ITS4rCO2ReportFinal20150910submitted.pdf

OECD/IEA, Technology Roadmap. Fuel Economy of Road Vehicles, 2012,  
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Fuel_Economy_2012_WEB.pdf.

TNO, Review and analysis of the reduction potential and costs of technological and other measures to reduce CO2
emissions from passenger cars, 2006,  
https://www.lowcvp.org.uk/assets/reports/eccp_ii_co2_task_a_final_report_2006.pdf

TNO, Effects of a gearshift indicator and a fuel economy meter on fuel consumption, 2010,  
https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/GROW/wltp/Library/WLTP/consumption_meter/121018_legislation/
FCM%20%20GSI%20efficiency%20(TNO).pdf.

Transport & Mobility Leuven, Consideration of the role of speed limiters in light commercial vehicle CO2 regulation, 2016,  
https://www.ce.nl/publicaties/1850/considerationoftheroleofspeedlimitersinlightcommercialvehicle
co2regulation.

Wengraf, Ivo, Easy on the Gas. The effectiveness of ecodriving, October 2012,  
https://www.racfoundation.org/assets/rac_foundation/content/downloadables/easy_on_the_gaswengraf
aug2012.pdf.

Rijkswaterstaat, Professioneel aanbesteden leerlingenvervoer
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/rapportduurzaamaanbestedenleerlingenvervoer.pdf

RIVM-rapport: Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=f81314c18dee4f0dbb5cfa32f99e270b&type=pdf&disposition=inline 

TenderNed
https://www.tenderned.nl/tendernedtap/aankondigingen

http://erticonetwork.com/wp-content/uploads/2015/09/ITS4rCO2-Report-Final-2015-09-10-submitted.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Fuel_Economy_2012_WEB.pdf
https://www.lowcvp.org.uk/assets/reports/eccp_ii_co2_task_a_final_report_2006.pdf
https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/GROW/wltp/Library/WLTP/consumption_meter/121018_legislation/FCM%20-%20GSI%20efficiency%20(TNO).pdf
https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/GROW/wltp/Library/WLTP/consumption_meter/121018_legislation/FCM%20-%20GSI%20efficiency%20(TNO).pdf
https://www.ce.nl/publicaties/1850/consideration-of-the-role-of-speed-limiters-in-light-commercial-vehicle-co2-regulation
https://www.ce.nl/publicaties/1850/consideration-of-the-role-of-speed-limiters-in-light-commercial-vehicle-co2-regulation
https://www.ce.nl/publicaties/1850/consideration-of-the-role-of-speed-limiters-in-light-commercial-vehicle-co2-regulation
https://www.ce.nl/publicaties/1850/consideration-of-the-role-of-speed-limiters-in-light-commercial-vehicle-co2-regulation
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/rapportduurzaamaanbestedenleerlingenvervoer.pdf
https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=f81314c1-8dee-4f0d-bb5c-fa32f99e270b&type=pdf&disposition=inline
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen
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