
gemeente 
H a a r l e m m e r m e e r 

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 
2130 AG Hoofddorp 

4 
Cluster Juridische Zaken 

Contactpersoon Nora Kok 
Telefoonnummer 023 - 567 6394 

Uw brief d.d. 17 oktober 2013 
Onskenmerk 2013 .0078518 

Bijiage(n) 1. Aangepaste landkaart 
Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van 

de PvdA over duurzaam inkopen 

Bezoekadres: 
Raadhuisplein 1 
Hoofddorp 
Telefoon 023-567 6396 
Telefax 023 563 95 50 

Verzenddatum 

1 9 NOV. Z013 

Geachte heer, mevrouw. 

Op 17 oktober 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over 
duurzaam inkopen, in het bijzonder over de uitkomst van de FSC Scorecard van het Wereld 
Natuurfonds met betrekking tot het toepassen van het FSC keurmerk bij de inkoop van 
papier en hout door de gemeente Haarlemmermeer. Onderstaand treft u de beantwoording 
aan. 

Vraag 1: 
Herkent het college de voor de gemeente Haarlemmermeer geldende scores op de FSC 
Scorecard? 

Antwoord: nee. 

Vraag 2: 
Zo nee, kan het college dan de verschillen met de FSC Scorecard aangeven? 
Vraag 3: 
Zo ja, welke maatregelen neemt het college om ervoor zorg te dragen dat hout en papier in 
2015 100 procent duurzaam wordt ingekocht? 

Antwoord: de scores waren als gevolg van onvolledige beantwoording van de vragen niet 
correct. Bij iedere toepasselijke aanbesteding vragen wij 100% FSC hout. Deze informatie is 
per abuis niet meegenomen in de vragenlijst. Na een herberekening door bureau De 
Uitkomst komt de gemeente uit op een score van 14 (in plaats van 10) van de 17 te behalen 
sterren. Daarmee staat de gemeente in de bovenste groep van de 204 deelnemende 
gemeenten (zie bijlage: de inmiddels aangepaste landkaart). 
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Vraag 4: 
Kan het college voor de overige producten en diensten aangeven in hoeverre op dit moment 
duurzaam wordt ingekocht en welke stappen nog gezet moeten worden om in 2015 100 
procent duurzame inkoop te bereiken? 

Antwoord: duurzame inkoop is verankerd in het beleid en wordt door de organisatie al breed 
toegepast. Voor de controle hierop en de meetbaarheid hiervan is een centrale registratie 
met betrekking tot de toepassing van duurzaamheidscriteria vereist. Over de wijze waarop 
we dat gaan organiseren en vormgeven worden procesafspraken gemaakt. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, d^Öjurgemeester, 
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