
Checklist voor gemeenten die echt duurzaam energie willen inkopen 
 
Bent u een gemeente waarvan het energieleveringscontract binnen nu en twee jaar afloopt? Bent u 
zich aan het oriënteren over de mogelijkheden met betrekking tot aanbesteden? Stelt u zich hierbij 
de vraag: “hoe kan ik dit het beste duurzaam doen?”. 
 
Dan is deze checklist een hulpmiddel.  
 
Voorvragen: 
 

1) Hoe denkt mijn gemeente over duurzaamheid? Zijn hier plannen 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. Schaalvoordelen 
wegen niet altijd op tegen het inleveren van 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) Bepaal hoe ambitieus u wilt zijn en of er budgetten beschikbaar zijn voor 
investeringsvraagstukken.  

6) 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 energie in combinatie met 
GVO’s (Garanties van Oorsprong). EMVI (zie bv. www.pianoo.nl/metrokaart/emvi) is een 
manier van aanbesteden, waarbij waarde toegekend kan worden aan kwaliteitseisen. Denk 
hierbij aan waarde voor duurzaamheid, dienstverlening en/of een plan van aanpak voor het 
realiseren van besparing. 

2) Neem ook de Garanties van oorsprong op in de aanbesteding. Door energie en Garanties van 
Oorsprong te koppelen in één aanbesteding stimuleert u investeringen in aanwijsbare 
duurzame bronnen.  

3) Kies daarbij bij voorkeur voor Nederlandse opgewekte duurzame energie. Dit telt mee voor 
de duurzame doelstellingen van Nederland. (SER energie-akkoord). Windenergie uit 
omringende landen is eventueel een goed alternatief.  

4) U kunt ook kiezen voor aanwijsbare duurzame opgewekte energie, bijvoorbeeld van een park 
in de regio.  

 
 
  



Tips voor EMVI kwaliteitscriteria: 
 

1) Waarde toekennen aan het stroometiket van de leverancier (noot: hier moeten minimaal 3 
marktpartijen aan kunnen deelnemen en dit moet vooraf meetbaar zijn)  

2) Kwaliteitswaarden doorrekenen, zodat de gunning daadwerkelijk plaatsvindt op de 
combinatie van prijs en kwaliteit (als dit niet het geval is, komt het alsnog op laagste prijs 
neer) 

 
 
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). 

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.  

 
Wil uw gemeente zichzelf wat ambitieuzere doelstellingen geven? 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om dit in te vullen: 
 

1) 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.  
 

2) Als u duurzame stroomopwekking wilt ontwikkelen kies dan voor een langere termijn 
contract met de levering, de GVO’s en de gezamenlijk te ontwikkelen duurzame 
stroomopwekking.  
 
 
Zie ook http://www.pprc.eu/publicaties/innovatiefenergieaanbesteden/  

http://www.pprc.eu/publicaties/innovatiefenergieaanbesteden/

