DUURZAAMHEID

‘Bloembollen zijn pareltjes in de
Steeds meer gemeentes stellen zichzelf tot doel om volledig
duurzaam in te kopen. Daarbij gaat het niet alleen om bekertjes
en kopieerpapier, maar ook om groenproducten zoals bloembollen. BloembollenVisie sprak met een aantal gemeentes over
de gevolgen van dit duurzame inkoopbeleid. Kunnen zij bijvoorbeeld aan genoeg duurzaam geteelde bollen komen om hun
beplantingsplannen te realiseren?
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e institutionele markt is een interessante markt voor de bloembollensector. Als je de bloembollenbestellingen
van alle gemeentes bij elkaar optelt, kom je
in de miljoenen terecht. Als gemeentes in het
kader van hun duurzaamheidsbeleid besluiten
ook hun bloembollen duurzaam in te kopen,
heeft dat beslist effect op de bollensector. Hoog
tijd dus om eens wat gemeentes te bevragen
over hun visie en beleid op dit terrein. Zeker nu
onlangs in het nieuws kwam dat de gemeente
Amsterdam voortaan alleen nog maar biologische bloembollen zal inkopen.

AMBITIE
Martijn Kosterman is programmamanager
duurzaamheid bij de gemeente Den Haag. “Die
functie veronderstelt al een bepaalde ambitie”,
bevestigt hij. “Den Haag profileert zich interna-

tionaal als stad van vrede en recht. In dat licht
willen we graag ‘het goede voorbeeld’ geven,
ook op het gebied van milieu en klimaat. Ons
beleid is gericht op het terugbrengen van de
CO2-uitstoot, beperking van het grondstoffengebruik en verbetering van de milieukwaliteit.
De gemeenteraad heeft dan ook besloten dat
we zo duurzaam mogelijk inkopen. Wij willen een aantrekkelijke stad zijn voor bewoners,
toeristen, werknemers en werkgevers, maar
ook voor partijen die hier willen investeren.
Bij onze internationale positie past het beeld
van een kwalitatief hoogwaardige en dus duurzame stad. Bovendien is duurzaamheid een
steeds belangrijker maatschappelijk thema en
behartigt de gemeente met gemeenschapsgeld
het publieke belang.”
De bloembolleninkoop van de gemeente Den
Haag verloopt via een aanbesteding. Lennard
Zuijderwijk is aanbestedingsadviseur bij de
Dienst Stadsbeheer. “Na de aanbesteding ligt

de bal bij de stadsdelen en bij het Groenbedrijf
van de gemeente. Zij nemen de bollen in ontvangst, keuren ze en zorgen voor de beplanting.” De aanbesteding vertegenwoordigt een
waarde van zo’n 1 miljoen euro bij een looptijd van vier jaar en betreft ongeveer honderd
verschillende soorten, vertelt Zuijderwijk. Den
Haag stelt diverse eisen aan het product, met
duurzaamheid als een van de pijlers. “Die eisen
betreffen onder meer de procesinrichting, de
kennis en ervaring van het bedrijf, de levering
en keurmerken zoals een MPS A-certificaat.”
De gemeente heeft de wens om bollen met het
Milieukeurcertificaat te kopen, maar ook andere kwaliteits- en prijsaspecten zijn van belang.
“Het is een optelsom van allerlei eisen en wensen die uiteindelijk bepaalt wie de bollen mag
leveren. Ook de prijs speelt een rol.”

100 PROCENT DUURZAAM
De bollen hoeven niet 100 procent biologisch te zijn. “Biologische bollen zijn een stuk
duurder, dat is ons nog een brug te ver. Het
Milieukeurcertificaat is een stap in de goede
richting, hiermee kunnen we een slag richting duurzaamheid maken. Omdat het aanbod nog beperkt is, hebben we nu al de vraag
neergelegd bij kwekers, zodat zij daarop kunnen inspelen.” Den Haag sluit een contract af
met één hoofdleverancier. “Dat kan een groothandelaar zijn die met onderaannemers werkt.
Vinden wij prima, als de bloembollen maar voldoen aan de eisen.” In het voorjaar bloeien de
bloembollen in parken, plantsoenen en mid-

Serie duurzaamheid
Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema. In de samenleving,
en daarmee ook voor de bollensector. Immers, als de samenleving om
een duurzaam product vraagt, zal de
sector daarop moeten reageren. Wat
betekent dit voor de verschillende
partijen die actief zijn in het vak? Op
welke manier spelen zij in op de ontwikkelingen? Waar lopen zij tegenaan? Veel vragen. In deze serie gaat
BloembollenVisie op zoek naar de
antwoorden.
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stad, maar wel duurzaam graag’

denbermen in alle stadsdelen. “Vaak werken
we met mengsels van soorten die na elkaar
bloeien, zodat we er langere tijd van kunnen
genieten. We planten ook bollen voor evenementen. Op zulke momenten laat de stad graag
zien wat hij in huis heeft, en daar horen bloembollen bij.”

BELEIDSPLAN
Ook de gemeente Rotterdam hanteert een
duurzaam inkoopbeleid, vertelt Léon Dijk
die als adviseur is verbonden aan de afdeling
Duurzaamheid & Milieuadvies. “Wij vinden het
belangrijk om als gemeente goed voorbeeldgedrag te tonen. De basis is een beleidsplan voor
de periode 2015-2018 en per beleidsterrein
zijn de doelstellingen vastgelegd.” Ook voor
de inkoop van bloembollen. Per jaar gaat het
daarbij om een relatief bescheiden bedrag van
39.000 euro. Dijk overhandigt een exemplaar
van het plan ‘Gezocht: de beste bloembollenleverancier voor Rotterdam’ waarin de inkoopeisen zijn vastgelegd. “De eerste stap is dat we
bloembollenleveranciers vragen om een MPS
ABC-certificaat. Qua duurzaamheid is dat nog
beperkt, dat realiseren wij ons goed. Ik heb dan
ook geadviseerd om bij de verlenging van het
contract om een Milieukeurcertificaat te vragen dat vanaf het komende seizoen beschikbaar komt. Daarmee zetten we echt een stap in
de richting van duurzame inkoop van bloembollen.”
De gemeente Schijndel heeft ‘jaren geleden’ al
gekozen voor een volledig duurzaam inkoopbeleid, vertelt Ellen Prosee, project-/werkvoorbereider en inkoper groen bij de gemeente.

“Voor de gemeente is dit geen onderwerp waarmee zij zichzelf wil profileren. In de groensector
is het een belangrijk thema, maar voor gemeentes is een thema als Fair Trade belangrijker.
Bovendien: je moet je zaken eerst maar eens op
orde krijgen, voordat je ermee naar buiten gaat.”

‘Veranderen is altijd
lastig, je moet het
vooral willen’
Overigens lukt het voor de inkoop van bomen,
struiken en vaste planten heel goed om volledig duurzaam in te kopen. “Sinds twee jaar
werken we met biologisch geteelde bloembollen en is zo’n 90 procent van de bloembolleninkoop ook duurzaam.”

Prosee was nauw betrokken bij de totstandkoming van het Milieukeurcertificaat. “Ik
hoop dat dit veel kwekers ertoe aanzet om
over te gaan op duurzame teelt, zodat het
aanbod breder wordt. Daar is echt behoefte aan. Sommige soorten zijn gewoonweg
nog niet biologisch te verkrijgen, vooral als
het gaat om bijzondere soorten.” Ze begrijpt
de terughoudendheid van kwekers wel. “Het
Milieukeurcertificaat is veel werk, je moet
er echt even induiken, maar dat is met elke
innovatie zo. Veranderen is altijd lastig, je
moet het vooral willen.” Het nieuwsbericht
dat Amsterdam volledig biologisch gaat inkopen, noemt ze ‘een mooi statement’. “Dat trekt
ook andere gemeentes mee, en bevestigt ook
voor de gemeente Schijndel opnieuw het
belang om op deze manier te werken.” Daar
is haar veel aan gelegen, want: “Bloembollen
vormen de pareltjes in onze gemeente, mensen worden er blij van, ze geven het voorjaar
een boost.”

Gemeente Amsterdam neemt motie biologisch inkoop aan
De gemeente Amsterdam heeft onlangs een motie aangenomen van de Partij van de Dieren, een eenmansfractie in de raad, en besloten om ‘per direct’ over te gaan tot de inkoop
van biologische bloembollen voor de aanplant in de openbare ruimte. De motie van PvdDman Johnas van Lammeren is gebaseerd op zijn overtuiging dat ‘bloembollen in gif worden gedompeld’ en er ook bij de teelt ‘gif’ wordt gebruikt. Vanzelfsprekend heeft de redactie van BloembollenVisie de gemeente Amsterdam om een reactie gevraagd, zodat ook de
visie van deze toonaangevende stad in het artikel kon worden opgenomen. De gemeente
heeft echter besloten nu nog niet te reageren, aangezien er nog beleid moet worden ontwikkeld naar aanleiding van dit besluit. In een later stadium zou de gemeente wel bereid
zijn tot een interview.
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