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Duurzame stroom voor 
gemeenten 
  
 
 
Gaat uw gemeente binnen nu en twee jaar een nieuw energiecontract afsluiten? Lees 
dan deze checklist goed door om te zien hoe gemeentes met hun aanbesteding 
kunnen bijdrage aan verduurzaming van Nederland.  
 

Vragen vooraf:  
  

1. Hoe denkt mijn gemeente over duurzaamheid? Zijn hier concrete 
doelstellingen voor? Bij wie zit dit onderwerp in de portefeuille? Wie is 
hier verantwoordelijk voor?  

2. Welke belangen spelen daarbij nog meer?  

  
Tips:  

1. Denk goed na over wat u met de energieaanbesteding wilt bereiken.  
2. Maak dit onderwerp bespreekbaar binnen de gemeente, bijvoorbeeld bij 

de afdeling duurzaam, de afdeling financiën en/of economische zaken. 
Geef aan dat deze aanbesteding eraan komt en bepaal met elkaar óf en 
hoe u het energiecontract wilt inzetten om de duurzame ambities te 
bereiken.  

3. Bepaal of u dit zelfstandig wilt doen of samen met andere gemeenten. In 
samenwerking met meerder gemeenten heb je schaalvoordelen en meer 
kennis en expertise. Bekijk goed of dit opweegt tegen het inleveren van 
mogelijke wensen.  

4. Wanneer u daarbij hulp zoekt in de vorm van een adviseur, kies dan een 
adviseur die bereid is mee te denken en open staat voor een duurzame 
invulling van de aanbesteding.  

5. Organiseer een marktconsultatie om te weten welke mogelijkheden er 
allemaal zijn op de markt.  

  

Wil uw Gemeente een duurzame stap zetten?  
  
Tips:  
  

1. Schrijf een EMVI aanbesteding uit met hierin de levering van duurzame 
energie in combinatie met Nederlandse GVO’s (Garanties van 
Oorsprong). EMVI (zie bv. www.pianoo.nl/metrokaart/emvi) is een 
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manier van aanbesteden, waarbij waarde toegekend kan worden aan 
kwaliteitseisen. Denk hierbij aan waarde voor duurzaamheid, 
burgerinspraak, lokale werkgelegenheid, dienstverlening en/of een plan 
van aanpak voor het realiseren van besparing.  

2. Kies in de aanbesteding voor Nederlandse opgewekte duurzame energie 
en de daarbij behorende gvo’s. Dit telt mee voor de duurzame 
doelstellingen van Nederland. (SER energie-akkoord). Het is niet 
voldoende om grijze stroom in te kopen en dit te vergroenen met gvo’s. 

3. U kunt ook kiezen voor aanwijsbare lokale duurzame opgewekte 
energie, bijvoorbeeld van een park in de regio. Alles wat je aan extra 
lokale opwek realiseert maakt de RES-opgave kleiner. 

4. Kies voor additionaliteit door stroom af te willen nemen van projecten 
die nog gebouwd moeten worden. U kunt afspraken maken over per 
wanneer de stroom 100% additioneel moet zijn en hoe lang het contract 
loopt zodat de investering voor deze nieuwe projecten gewaarborgd is. 

5. U kunt ook kiezen voor stroom van een leverancier die een 8 of hoger 
scoort in de jaarlijkse duurzaamheidsranking van WISE voor de 
zakelijke markt. Op die manier zijn bovenstaande 
duurzaamheidscriteria in één keer gewaarborgd. De NOS heeft 
bijvoorbeeld deze zin in de aanbesteding opgenomen: 
 
“Aanbestedende dienst wenst, naast de levering van duurzame elektriciteit, ook een 

leverancier die duurzaam onderneemt. Aanbestedende dienst wil op deze wijze bijdragen 

aan een beter milieu en de verduurzaming van de energievoorziening. Aanbestedende 

dienst stelt in dit kader de geschiktheidseis dat Gegadigde minimaal een 8,0 dient te scoren 

op de zakelijk index van Wise van 2019. De scores uit de Wise index worden gebaseerd op 

onafhankelijk onderzoek door CE Delft in opdracht van WISE, Greenpeace, Natuur & Milieu 

en de Consumentenbond.” 

 

Een Plan van Aanpak als kwaliteitscriterium:  
  
Een plan van aanpak laten schrijven door een leverancier als kwaliteitscriterium kan 
een manier zijn om duurzame elementen op te nemen in een EMVI tender:  

1. U kunt vragen om een plan over het creëren van inzicht in verbruik om te 
kunnen besparen.  

2. U kunt vragen naar dienstverleningsaspecten zoals digitaal werken en digitale 
facturen.  

3. U kunt vragen om een plan voor het vermarkten van de 
duurzaamheidsresultaten (bijvoorbeeld: bijdrage aan omgevingsmanagement, 
marketing, bewustwording in de gemeente, etc.). 

4. U kunt vragen hoe de leverancier nog meer bij kan dragen aan duurzaamheid  
(energie uit restafval, voorlichting, …) (let op: dit moet wel een directe link 
hebben met het product dat u afneemt).  

https://wisenederland.nl/duurzaamheid-energieleveranciers-zakelijke-markt/
https://wisenederland.nl/duurzaamheid-energieleveranciers-zakelijke-markt/
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5. U kunt een medewerkers- of bewonersaanbod mede uitvragen in de 
aanbesteding.  

  
Overige tips:  
  

1. Wanneer u van een leverancier in een uitvraag een investering vraagt, gun de 
leveranciers dan de tijd en het inzicht om in te kunnen schrijven. Voorbeeld: 
schouwen van de locatie, inzicht in gegevens over de locatie (vergunningen, 
plannen, etc.)  

2. De aanbestedingswet geeft veel mogelijkheden voor innovatieve oplossingen: 
denk hierbij aan co-creatie, concurrenten dialoog, het opzetten van een Special 
Purpose Vehicle. Laat u dus goed voorlichten door een 
aanbestedingsdeskundige over de mogelijkheden. Er is binnen de regels veel 
ruimte voor creatieve oplossingen.   

3. Voor het compenseren van het gasverbruik kunt u ook denken aan CO2 
compensatie certificaten. Dit kan een onderdeel zijn van de aanbesteding.   

4. Kies voor een energieprestatiecontract als u wilt afnemen en wilt besparen. Dit 
betekent dat zowel de levering van energie als de besparing onderdeel 
uitmaakt van de aanbesteding.   

5. Zie ook http://www.pprc.eu/publicaties/innovatiefenergieaanbesteden/   

 
 
 

Neem vooral contact met ons op voor vragen of advies: 
 

WISE Nederland 

Lisanne Boersma 

lisanne@wisenederland.nl 

020 -  6126368 

 

mailto:lisanne@wisenederland.nl
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