
Mededeling 

PROVINCIE FLEVOLAND 

Onderwerp 

Vergroening provinciaal wagenpark 

Doel van deze mededeling: 

Op 14 november 2012 is door Provinciale Staten een motie aangenomen met 
betrekking tot de vergroening van het provinciaal wagenpark. Het college wordt 
opgedragen om beleid te ontwikkelen dat er toe leidt dat bij vervanging van het 
provinciale wagenpark nadrukkelijk anderen vormen van energiegebruik hierbij 
wordt betrokken en de prioriteit te geven aan de vergroening van het provinciale 
wagenparkt, door hier actief op in te zetten op basis van gehjkwaardigheid. 
Deze mededeling bevat de reactie van het college op die motie. 

Toezegging/motie/amendement: 

Motie Provinciale Staten (hb-nr.1430028) d.d. 14 november 2012. 

Inleiding: 

n.v.t. 

Mededeling: 

Voor het huidige wagenpark (terreinwagens en dienstwagens) loopt het huidige 
leasecontract met Leaseplan nog tot eind dit jaar en kan dan nog eenmahg 
worden verlengd. Bij de aanbesteding van dit leasecontract is rekening gehouden 
met de duurzaamheidscriteria vanuit PIANOo. PIANOo is een expertisecentrum op 
het gebied van aanbesteding en inkoop in de pubheke sector en is onderdeel van 
het ministerie van Economische Zaken. PIANOo stelt standaarden en richthjnen 
vast voor de overheid met betrekking tot duurzaamheid en energiezuinigheid. De 
standaarden van PIANOo zullen ook bij de nieuwe aanbesteding van toepassing 
zijn bij afloop van het huidige leasecontract. 

Het huidige leasecontract biedt de Provincie Flevoland de mogehjkheid om zelf 
een keuze te maken t.a.v. de in te zetten auto's. De Provincie Flevoland heeft na 
de vorming van de OFGV nog twee categorieën dienstauto's in haar wagenpark: 
terreinwagens voor de afdehng Infrastructuur en de dienstauto's van het college 
van Gedeputeerde Staten. De terreinwagens van Infrastructuur hebben een 
dieselmotor. Groenere alternatieven met voldoende vermogen zijn niet beschik
baar. Het is daarom, naar huidig inzicht, onvermijdelijk dat bij de afloop van het 
leasecontract voor deze auto's opnieuw voor dieselauto's wordt gekozen. De 
huidige dienstauto's van GS vielen bij de aanschaf in miheucategorie b. Als gevolg 
van wijzigingen in de criteria voor miheucategorieën vallen deze auto's inmiddels 
in categorie c. De huidige dienstauto's rijden eveneens op diesel. 

Het huidige leasecontract voor de dienstauto's loopt af in 2015. Bij de vervanging 
van de dienstauto's van het college zal, rekening houdend met de actuele stand 
van zaken op het gebied van duurzaamheid, worden gezocht naar een zo duur
zaam mogelijk alternatief dat voldoende representatief is voor het vervoer van 
het college van Gedeputeerde Staten. 
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Verdere informatie 

Het college van Gedeputeerde Staten acht met deze mededehng te hebben voldaan aan de motie 
van Provinciale Staten (hb-nr.1430028) d.d. 14 november 2012. 



Motie 
art.80 RvO Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr. lb 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 14 november 2012 

Bij de behandeling van agendapunt: Programmabegroting 2013 

Betreffende: Vergroening provinciaal wagenpark 

De Staten, gehoord de beraadslagingen, 

Constaterende dat: 

• de provincie een voorbeeldfunctie kan vervullen bij het terugdringen van het gebruik van 
fossiele brandstoffen in motorvoertuigen; 

• dit een bijdrage levert aan het provinciale belang om de CO^ uitstoot van motorvoertuigen 
te beperken. 

Overwegende dat: 
• het van maatschappelijk belang is om het verbruik van fossiele brandstoffen terug te 

dringen; 
• met de vergroening een provinciaalbelang wordt gediend; 
• hiermee de provinciale doelstelling eerder kan worden bereikt; 
• de landelijke doelstelling tot verlaging van de CO^ uitstoot hiermee wordt gediend. 

Draagt het college op; 
• beleid te ontwikkelen dat er toe leidt dat bij vervanging van het provinciale wagenpark 

nadrukkelijk andere vormen van energiegebruik hierbij wordt betrokken; en 
• prioriteit te gegeven aan de vergroening van het provinciale wagenpark, door hier actief 

op in te zetten op basis van gelijkwaardigheid. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam: Partij: Handtekening: 

A. (Arie) Stuivenberg SP 


