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green deal 
circulair 
inkopen

De renovatie van het stadhuis  

en de aanleg van de nieuwe 

rondweg Amersfoort. In deze 

twee grote projecten werkt de 

gemeente Amersfoort zoal aan 

circulair inkopen.

Omschrijving project
De gemeente Amersfoort doet mee aan 

de Green Deal en zet in op 10% circulair 

inkopen in 2020. Momenteel zijn twee 

grote projecten gestart: de renovatie 

van het stadshuis en de aanleg van de 

nieuwe rondweg Amersfoort (Westelijke 

ontsluiting). Daarnaast zijn verschillende 

initiatieven gestart om circulair inkopen 

gemeentebreed te stimuleren, zoals de 

inzet van ambassadeurs en een online 

kennisplatform.

Aanpak
De gemeente deed eerder pilots, zoals de 

circulaire aanbesteding van bureaustoe-

len en de inrichting van Het Groene 

Huis. Met deze twee grote projecten wil 

de gemeente een schaalsprong maken. 

Daarnaast zijn initiatieven bedacht om 

circulaire inkoop te stimuleren. Zo moet 

circulariteit standaard deel uitmaken 

van collegevoorstellen voor projecten, 

zodat ambities niet stranden in de cyclus 

college-ambtelijk-opdrachtgever-project-

leider. De gemeente stimuleert ook 

kennisdeling tussen projectleiders. Hier-

voor wordt een online kennisplatform 

opgezet zodat projectleiders ervaringen 

met circulair inkopen kunnen delen. Ook 

wordt een Ambitieweb ontwikkeld. Dit 

web wordt toegepast op een lijst met 

honderd veelvoorkomende projecten, 

zoals het vervangen van rioleringen of 

reconstructie van straten en wegen. Dit 

soort projecten lenen zich goed voor 

een circulaire aanpak, omdat je gestruc-

tureerd je basisniveau omhoog kunt 

brengen. Goede resultaten kun je boven-

dien snel opnieuw toepassen, waardoor 

circulariteit business as usual wordt. 

Creëer bewustzijn bij 
opdrachtgevers, de 
projectmanagers volgen 
dan vanzelf. 

Circulair inkopen 
gemeente Amersfoort

Organisatie: Gemeente Amersfoort, www.amersfoort.nl | Contactpersoon: Wim van Druenen 

(senior inkoopadviseur), LinkedIn | Product & sector: renovatie stadhuis (Bouw), aanleg Westelijke 

ontsluiting (Infra), bureaustoelen en inrichting (Kantoorinrichting) | Land: Nederland

http://www.aanpakduurzaamgww.nl/pdf/Tekstblad 05-Ambitieweb.pdf
http://www.amersfoort.nl
https://nl.linkedin.com/in/wim-van-druenen-0114b829


FEITEN & CIJFERS

Deze uitgave is gefinancierd door Rijkswaterstaat

Over REBus en de Green 
Deal Circulair Inkopen

De Green Deal Circulair Inkopen 

(GDCI) is een initiatief van MVO 

Nederland, NEVI, de Rijksoverheid, 

Duurzame Leverancier, PIANOo, 

Kirkman Company en Circle 

Economy. Verschillende pilots 

die uit de GDCI ontstaan worden 

mede gefinancierd door het 

Europese project REBus wat in 

Nederland wordt uitgevoerd door 

Rijkswaterstaat. Gezamenlijk 

zetten zij zich in om ondernemers 

en overheden te ondersteunen bij 

hun ambities op circulair inkopen.

Contactinformatie
>   E-mail: Circulair@rws.nl

>   Website: GDCI

Aantal medewerkers: 
 > 800 

Aanbestedingsvolume: 
 > ca. € 100 miljoen per jaar, excl. sociaal domein

Volume contract: 
 > ca. € 140 miljoen (werken) 

Contractvorm: 
 > wordt per project/groep van projecten bepaald

Resultaten
De aanbestedingen voor de renovatie  

van het stadhuis en de Westelijke ontslui-

ting zijn nog in de beginfase (november 

2016). Voor de renovatie van het stad-

huis is een markconsultatie gehouden. 

Hieruit kwam naar voren dat je met duur-

zaamheid veel kunt bereiken. Echter: met 

elke euro die je er méér in stopt, bereik 

je naar verhouding minder. Terwijl als je 

gaat circulariseren, er veel meer winst te 

behalen is. Bij de aanbesteding voor de 

Westelijke ontsluiting is de eerste circu-

lariteitswinst al behaald. Een bestaande 

parkeergarage is overgenomen van een 

aannemer. 

De nieuw aangeschafte bureaustoelen 

zijn voor 98% circulair. De inrichting van 

Het Groene Huis (Centrum voor Natuur 

en Milieu) bestaat volledig uit materialen 

die een tweede leven hebben gekregen. 

Aan de haakjes in de garderobe hingen 

vroeger doktersjassen, de balie is gemaakt 

van aardappelzetmeel en gras en de infor-

matiebakken in de expositieruimte waren 

vroeger reistijdborden van de NS. 

Geleerde lessen
• Peil van tevoren hoe ver de markt is en 

stel op basis daarvan je ambities vast.

• Wees niet te bescheiden met je ambi-

ties. Je kunt beter hoog inzetten dan 

achteraf vaststellen dat er meer in zat. 

• Breng focus aan in je ambities. Dit helpt 

de betrokkenen om koers te houden.

• Creëer juist bij opdrachtgevers 

bewustzijn. De projectmanagers 

volgen dan vanzelf, omdat het 

onderdeel wordt van de opdracht. 

• Zorg voor voldoende begeleiding om 

circulaire beloftes controleren. 

• Trek een circulariteitsadviseur aan  

die circulariteit inbedt in projecten en 

die processen verbetert en versnelt. 

“Met veelvoorkomende 
projecten kun je van 
circulariteit business  
as usual maken.”

Wim van Druenen, senior inkoopadviseur 

gemeente Amersfoort

Partners: Economic Board Utrecht (EBU) | MVO Nederland | PIANOo | ProRail | Provincie Utrecht | Gemeenten Utrecht en Woerden | Discover!

Relevante links & documenten: TNO Rapport Circulaire potentie voor Utrecht | Aanbestedingsdocumenten: op aanvraag | Website Het Groene Huis | 

Artikel AD Het Groene Huis

http://www.usi.nl/uploads/media/578e2c06d4238/20160714-tno-rapport-def.PDF
http://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/
http://www.ad.nl/binnenland/groene-huis-nieuw-en-toch-niets-nieuw-gekocht~a3c98635/

