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Duurzame bushokjes 
 
Vorig jaar werden in de gemeente Utrecht meer dan 400 duurzame bushokjes geplaatst. Een 
groot deel van de bushokjes heeft een sedumdak, de overige bushokjes hebben zonnepanelen 
op het dak. De groene daken op de bushokjes helpen op verschillende manieren om de stad 
klimaatbestendiger te maken. Zo vangen ze fijnstof af, verkoelen ze bij hitte en bevorderen ze de 
biodiversiteit1. Ook zijn de groene daken een goed voorbeeld voor inwoners. In Utrecht steeg het 
aantal aanvragen van inwoners om een groen dak te plaatsen. De zonnepanelen op de 
bushokjes zorgen ervoor deze bushokjes zelfvoorzienend zijn in hun energiebehoefte2. Tot slot is 
bij de keuze voor de verlichting, het meubilair en het onderhoud gekozen voor natuurvriendelijke 
opties3. Overigens kost het aanschaffen van bushokjes geen geld. Via de reclameopbrengsten 
(die de gemeente ook nog geld opleveren) wordt de aanschaf en het onderhoudt bekostigd. De 
SP Hengelo is erg enthousiast over deze groene bushokjes en heeft de volgende vragen over 
deze bushokjes in Hengelo.  
 
Wij begrepen dat het contract voor de abri's (zoals de bushokjes officieel heten) in 2022 afloopt 
en dat de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding op korte termijn start. 
1. Wat vindt het College van de groene bushokjes, zoals deze in Utrecht zijn geplaatst? 
 
De gemeente Utrecht vroeg in de aanbestedingsuitvraag veel aandacht voor ‘gezond stedelijk 
leven voor iedereen’ en voor duurzaamheid. Daarnaast had de gemeente expliciet in de 
aanbesteding eisen opgenomen als goede luchtkwaliteit, klimaat neutraalheid en circulair 
inkopen. Tot slot gaf de gemeente Utrecht in hun waardering extra punten aan inschrijvingen met 
zonnepanelen en sedumdaken4 
2. Is het college bereid om in de aanbesteding veel aandacht te vragen voor duurzaamheid en 
klimaatvriendelijke opties? Is het college daarbij bereid om extra punten toe te kennen aan 
inschrijvers die klimaatvriendelijkheid hoog in het vaandel hebben staan? Zo ja; hoe gaat het 
College dit doen, zo nee waarom niet? Kan het college in hun antwoord expliciet ingaan op de 
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volgende onderdelen: 1 het bushokje zelf, 2 directe functionele aspecten, zoals fietsklem, 
meubilair, verplichting en reling, 3 beheer en onderhoud  
 
3. Kan het College de raad betrekken bij de eisen van de aanbesteding en informeren over de 
aanbesteding? 
 
 
Namens de  fractie, 
 
M.J. Huis in ‘t Veld 
    
 
 
 
 


