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Geachte voorzitter/leden, 
 
Een tekort aan grondstoffen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne heeft prijs-
stijgingen tot gevolg. Als provincie voelen wij in deze tijden een zware verant-
woordelijkheid naar de Drentse economie, ook als het gaat om compensatie van 
gestegen kosten. Dit maakt dat wij een beleidslijn hanteren over hoe wij hier in 
relatie tot onze leveranciers mee omgaan. Hierin blijven de klimaatdoelstellingen 
gehandhaafd. In deze brief informeren wij u over de beleidslijn prijsstijgingen, 
die wij hebben vastgesteld.   
  
De markt is al enige tijd turbulent door macro economische ontwikkelingen. 
Denk aan de coronacrisis, de grondstoffencrisis, het gebrek aan personeel en  
recent dus de oorlog in Oekraïne. Vooral deze laatste leidt tot extreme prijs- 
stijgingen voor een behoorlijk aantal bouwmaterialen.  
  
Deze beleidslijn gaat in op de vraag hoe de provincie als opdrachtgever omgaat 
met verzoeken van ondernemers tot compensatie van de toegenomen kosten en 
met projecten die binnen afzienbare tijd worden aanbesteed. Om een consistente 
aanpak richting leveranciers te borgen is een beleidslijn geformuleerd.    
  
Hieronder leest u de beleidslijn op hoofdlijnen, waarbij wij een onderscheid  
maken tussen lopende en nieuwe inkoopopdrachten:  
  
Lopende opdrachten  
1. Lopende inkoopopdrachten blijven wij zoveel mogelijk continueren.  
2. Prijscompensatie wordt per opdracht bekeken en wij doen dit in zorgvuldige 

afstemming met opdrachtnemers.     
3. Structureel monitoren we op de financiële gevolgen hiervan voor de provin-

cie. 
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Nieuwe opdrachten  
1. Wij wegen aan de voorkant af of inkoopopdrachten/projecten kunnen  

doorgaan.  
2. Bij aanbestedingen worden waar nodig passende regelingen opgenomen 

voor mogelijke prijsstijgingen/-dalingen, zoals een risico- of een indexerings-
regeling.   

  
Door deze beleidslijn te volgen, beogen wij zorgvuldig, redelijk en billijk te han-
delen. Ook handelen wij hiermee in lijn met adviezen die hierover door verschil-
lende partijen zijn afgegeven.  
  
Zo is er op 31 mei 2022 een intentieverklaring getekend door het Ministerie van 
Binnenlandse zaken waarin de betrokken partijen, waaronder het Interprovin-
ciaal Overleg (IPO), uitspreken zich gezamenlijk in te zetten voor het bevorderen 
van continuïteit, zodat bouwachterstanden voorkomen worden. De beleidslijn is 
hiermee in lijn.  
  
De beleidslijn is tevens in lijn met het advies van de Professioneel en Innovatief 
Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo), het Expertise-
centrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.  
PIANOo adviseert maatwerk toe te passen bij prijsstijgingen.   
  
Op woensdag 25 mei 2022 hebben wij samen met de provincie Groningen en 
Fryslân een gesprek gehad met Bouwend Nederland. Bouwend Nederland heeft 
onze aanpak positief ontvangen en vond dat de provincie Drenthe constructief 
met de marktpartijen omging. Zij zien de provincie als voorloper in Noord- 
Nederland. Bouwend Nederland adviseert om vooral in gesprek te blijven en bij 
nieuwe opdrachten risico- en prijsindexeringsregelingen op te nemen. Wij volgen 
dit advies.   
  
De beleidslijn wordt nader uitgewerkt in een werkproces om voor lopende en 
toekomstige projecten zicht en controle te houden op de financiële begroting. 
Dialoog over de impact van de financiële gevolgen maakt hier deel van uit. Fi-
nanciële uitwerkingen, zoals het budgetteren van middelen voor inflatiecorrectie 
betrekken wij bij de besluitvorming over de begroting 2023 (inclusief wijziging 
van de begroting 2022).  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
mb/coll. 


