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Transitieagenda Bouw 
 
Hoe vertalen we beleid 
tot een actie programma 



40% van het afval 
is afkomstig uit 

de bouw  

35% van de CO2 
emissie komt uit 

de bouw 

20% van vervoer 
is afkomstig van 
bouwmaterialen 



Hoe werken we nu? 

 

• Sinds 2012 al meer dan 
200 greendeals! 

• Optellen startnotitie 
• Kadernota opstellen 
• Het ontwikkelen van een 

ontwikkelingsperspectief 
• Er wordt een actieagenda 

opgesteld… 

• Wij ondersteunen… 

• Sluiten ons aan bij het 
onderzoek… 

• Comiteren ons aan… 

• We geven opdracht om verder te 
onderzoeken 

• Quickscan naar belemmeringen in 
regelgeving 

• Aanscherpen van het 
aanbestedingsbeleid… 
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Maak Industrie 
 
 

biomassa 

kunststoffen 

consumenten- 
producten 

De Zorg 

bouw 

Kunststof 
isolatie 

Premium 
kantoor 

meubilair 

3d-printen 
bioplastics 

Geen lampen 
maar licht 

kopen 

Tegels van 
plasticafval 

Berm naar 
bladzijde 

langer 
thuis 

wonen 



Kennisdeling  Bewustwording 
projecten & 

pilots 
Circulaire 

inkoopstrategie 

Programma pijlers 



Aanbesteding 
De Parken 



• Totaal 55.000m2 
verharding 

• Aanleg hemelwaterriool 
• Doorlooptijd tot 2022 
• Afkoppelen OR 
• Nieuwe riool 

huisaansluitingen 
• Afkoppelen woningen 
• 690 adressen 



Afkoppelen  
De Parken 

Alle straten worden 

afgekoppeld 



Nieuwe 
bestrating 



stedenbouw 

uitvoering ontwerp contract contract 



5 Gouden regels 

• Besteed de aannemer aan ipv het werk 

• Zoek partners ipv leveranciers 

• Selecteer op vakmanschap en visie 

• Ga een samenwerkingsverband aan 

• Werk met een plafondbedrag 





Innovatie gericht circulair inkopen 

RCC samenwerk principes 



Marktconsultatie 
6 maart 2017 



Selectieproces in 4 stappen 

1. Publicatie leidraad (38 aannemers) 

2. PP + Ervaringen uit het verleden (15 aannemers) 

3. Bellen, peilen van kennis en enthousiasme 

4. Op volgorde leggen (5 aannemers) 



Gezamenlijke  
inlichtingen 



Beoordeling 

• Circulair werken    40 

• Samenwerken   30 

• Afkoppelen hemelwater  20 

• Omgevingsmanagement 10 









Het materialenpaspoort 
Modulair en Gedocumenteerd 

• Meer inzicht, beter hergebruik 

• Past binnen assetmanagement 





Parkenfonds ism ABN-Amro 

Het verdienmodel verschuift! 
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CES€o 

Van Product naar Dienst 
Circulaire Economie Service Company : CESCo 
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Diensten  
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Klinkt allemaal mooi, 
maar……  

Wat houden jullie voor ons 
verborgen? 



BerenBrainstorm 



De Raad 

€1,7 miljoen 
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€ xx 

Rapportage 

Programma 1 Programma 2 Programma 3 

€ xxx € xxx € xxx 
 



Succesfactoren 
• Vertrouwen is de basis voor 

samenwerking 

• Zorg voor transparantie 

• Stel duidelijke doelen 

• Maak afspraken over risico’s 

• Leren door te doen 



Maar ook:… 

• Breng ketens in kaart (cesco) 

• Beschikbaarheid van (open) data 

• Budgetten loskoppelen van 
vakafdelingen 

• Loslaten van de laagste prijs 



 

 

•Helder krijgen ambities klant

•Waar ligt het belang vd klant

•Wat zijn de wensen van de klant

•Welke stakeholders zijn er

•Waar ligt de prioriteit

•Tijdens gesprek

•Bij Uitvraag

Analyse

•Onderzoek naar relevante kansen 

•Waar liggen de koppelkansen

•Inbrengen ideeen

•Afwegen alternatieven

•Wie zijn belanghebbenden

Onderzoek
•Ambities vastleggen en doel helder omschrijven

•Bepaal definitieve ambitie vd klant in beeld

•Bepaal bijdrage van ambities 

•Vastleggen meetbare indicatoren

•Check bij OG

•Offerte/aanbieding

Ambities

•Maatregelen uitwerken

•Inventariseer oplossingrichtingen/maatrgelen

•Gebruik  LCC/dubocalc /CO2/PSO 

•Rol vd inkoop

•Keuze contractsoort (overheden)

Ontwerp
•Selectie maatregel op basis van toetsing (impact 

maatregel op belaster

•Check op realisatie duurzaamheidsambities

•Maatregel valideren OG

•Rapportage (incl (mee)finaciering

Toetsen en 
vastleggen

verkenningsfase en planuitwerking  

Stappen 1 t/m 3 indien noodzakelijk twee maal doorlopen 

Processchema Duurzaamheidsscan 

Nadere info:  Kenniscluster Energie en Milieu 

  Robby van den Broek (06-83599125) 





Tot Over Morgen! 

Sander Lubberhuizen 
06-46000841 
www.lbbrhzn.nl 

Robby van den Broek 
06-83599125 
www.roelofsgroep.nl 


