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“Er is reeds bij herhaling gevalideerd
onderzoek gedaan
waaruit blijkt dat
de kosten voor het
negeren van het
duurzaamheidsvraagstuk op langere termijn hoger
zijn dan de investeringen die bijdragen aan oplossingen.”
Uit ‘Versnellen
van transities naar
duurzaamheid’
van Jan Jonker,
Jos Reinhoudt en
Harry te Riele

In juni 2012 vindt in Rio
de Janeiro de Wereldconferentie Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties plaats en dit
omdat 25 jaar geleden
het Brundtland Rapport
‘Our common future’
werd gepubliceerd. Het is
ook twintig jaar geleden
dat de VN voor de eerste
keer een wereldconferentie over duurzaamheid organiseerde, ook al
in Rio de Janeiro.
De afgelopen 25 jaar hebben we ongetwijfeld
vooruitgang geboekt in
het proces van maatschappelijke, institutionele en organisatorische

verduurzaming. Door ervaring, soms door schade
en schande, zijn in toenemende mate alle maatschappelijke geledingen
bij verduurzaming betrokken geraakt.
Op dit moment wordt het
maatschappelijk debat
over duurzaamheid vooral gevoerd door burgers
en bedrijven. Terugkijkend op die periode kan
men zeggen dat alle partijen ‘de bocht hebben
genomen’: overheid, kennisinstellingen, advieskantoren, bedrijfsleven,
consumenten, intermediairs en actiegroepen. Dat
die draai door de verschillende maatschappe-

lijke geledingen niet
overal hetzelfde tempo
volgt en dat er binnen
eenzelfde geleding ook
verschillende snelheden
worden vastgesteld, is
misschien één van de
grootste werkpunten
voor de komende jaren.
Laten we er met onze
Wase overheden dan ook
voor gaan en
‘verduurzamen’ in de
komende beleidsperiode
als een speerpunt in onze
strategische plannen en
de beheers- en beleidscycli opnemen!
Rik Daelman
Voorzitter

Neem duurzaam aanbesteden op in je bestuursakkoord
en algemeen beleidsplan
Overheidsdiensten besteden ruim 19% van het
bruto binnenlands product van de EU aan overheidsopdrachten. Door
dit grote aandeel hebben
overheden wel degelijk
impact en kunnen ze helpen een markt te creëren
voor duurzamere producten en diensten.

Vandaag is duurzaam
aankopen nog te vaak
een ad hoc kwestie van
één ambtenaar of dienst
en van enkele versnipperde aankopen hier en
daar. Beter is het duurzaam aankoopbeleid in te
bouwen in de algemene
beleidsprocessen door dit
op te nemen in het be-

stuursakkoord en later
het algemeen beleidsplan
van de gemeente en/of
het OCMW. Weliswaar
kan daarbij een groeipad
worden gevolgd, waarbij
stap voor stap nieuwe
producten, diensten of
werken duurzamer worden aanbesteed. Meer
info bij Interwaas.
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Interwaas
Lamstraat 113
9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon: Filip Deproost

De Helpdesk Duurzame Overheidsaankopen,
opgericht met steun van de POD Maatschappelijke Integratie, heeft tot doel netwerken uit te
bouwen rond duurzaamheid. Binnen dat kader
plannen we op regelmatige basis activiteiten
voor bepaalde doelgroepen. In juni staan de
volgende overlegmomenten op het programma:

Telefoon: 03/780 52 33
Fax: 03/780 52 09
E-mail: filip.deproost@interwaas.be
www.interwaas.be



18/06/2012: derde inspiratiegroep van
aankopers en duurzaamheidsambtenaren
bij de sociale werkplaats Jomi



25/06/2012: denktank van de Wase sociale economie

FAQ
Wat heeft het Europese Hof van Justitie nu precies bevestigd in haar recente uitspraak in een zaak
over koffieaanbesteding door de Nederlandse provincie Noord-Holland?
Botweg een Max Havelaar– of milieukeurmerk eisen kan niet. Maar fairtradecriteria opnemen mag
wel, mits deze helder en transparant zijn geformuleerd. Het Hof stelt ook specifieke eisen aan de manier waarop wordt aangetoond dat er aan deze criteria wordt voldaan. Max Havelaar kan dan dienen
als bewijsmiddel voor het voldoen aan de criteria, mits ook andere bewijsmiddelen worden aanvaard.
Verder mogen via gunningscriteria extra punten worden toegekend aan producten die voldoen aan
criteria voor eerlijke handel. De uitspraak bevestigt tevens dat een aanbestedende dienst kan verwijzen
naar de ecologische criteria van Fair Trade in de technische specificaties.
Bron: Steunpunt duurzamer lokale overheidsopdrachten van de VVSG

Wegwijs in Nederlandse websites

Sint-Gillis-Waas

Er bestaan een enorm aantal
websites die handelen over
duurzaamheid en alle mogelijke
aanverwante onderwerpen. We
willen in deze nieuwsbrief regelmatig enkele ervan aan je voorstellen. Deze keer focussen we
op Nederlandse sites:

In Sint-Gillis-Waas heeft Den
Azalee een grote zwerfvuilactie ondernomen. In drie weken tijd werd 196 km bermen
en 4.750 m² pleinen aangepakt. Het resultaat was niet
min: in totaal werden twee
containers met afval gevuld,
goed voor 5,5 ton. Den Azalee
staat ook in het voor het
tweewekelijks leegmaken van
een 80-tal vuilbakjes in de
gemeente, goed voor 450 kg
per ophaalronde.

www.duurzaamorganiserengew
oondoen.nl heeft naast de langste naam ook een hoop informatie over duurzaamheid en hoe je
ermee bezig kan zijn. Deze site
wil een kennisplatform worden
en deelt info over verduurzamen aan de hand van dossiers,
papers en columns.

www.urgenda.nl is een nieuwe
site met als baseline: samen
sneller duurzaam. Uitgangspunt
is om allerlei informatie te delen
en projecten te ontwikkelen die
Nederland tegen 2050 voor de
volle 100% verduurzamen.
www.agentschapnl.nl is een Nederlandse overheidssite die onderdeel is van de frontoffice van
het Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie,
meer bepaald de divisies die
zich bezighouden met de uitvoering van het overheidsbeleid
rond duurzaamheid, innovatie
en internationaal.

