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De Rijksoverheid verkleint haar ecologische voetafdruk door verantwoord producten en diensten in te kopen. Als 
aanbesteder daagt ze daarnaast de markt uit om met circulaire en klimaatneutrale oplossingen te komen. Met deze 

aanpak levert zij een belangrijke bijdrage aan transitie naar een circulaire economie. En ze spoort publieke organisaties aan 
om haar voorbeeld te volgen. Bijvoorbeeld via de regeling ‘Expertondersteuning bij klimaatgericht en circulair inkopen’ uit de 
Klimaatenveloppe.

Inspirerende verhalen

In 2018 maakten zo’n 135 organisaties gebruik van die regeling. Zij kregen praktische ondersteuning van experts bij het 
circulair en klimaatvriendelijk maken van hun inkooptrajecten. In deze publicatie delen zij hun ervaringen. Het zijn stuk voor 
stuk inspirerende verhalen van publieke opdrachtgevers die kozen voor duurzame inkoopoplossingen. Sommigen zonden 
hun projecten ook in voor de KoopWijsPrijs van de Rijksoverheid, die jaarlijks wordt uitgereikt aan het meest vooruitstrevende 
project op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

Gedreven volhouders

Achter elk voorbeeld in deze publicatie staan gedreven mensen: een gemeentelijke inkoper, een ambitieuze bestuurder, een 
enthousiaste projectleider of een expert die organisaties helpt met de volgende stap. Als pioniers lopen zij wel eens tegen 
dichte deuren aan. Maar ze blijven volhouden. En met dat doorzettingsvermogen maken ze het verschil.  Ook de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) speelde een essentiële rol. Ik bedank deze dienst van harte voor het zorgvuldig 
uitvoeren van de regeling. Mede dankzij haar inzet heeft de ‘Expertondersteuning’ een breed bereik gehad, waardoor veel 
aanbesteders nu (nog) beter hun klimaatgerichte en circulaire inkoopambities kunnen verwezenlijken.
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Duurzame oplossingen 

Het Klimaatakkoord en het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 kennen ambitieuze doelen. Hoe kunnen 
overheidsorganisaties bijdragen aan het behalen van die doelen? De voorbeelden in deze publicatie laten dat prachtig zien. Ik hoop 
dat deze verhalen een inspiratiebron zullen zijn voor publieke bestuurders, inkopers en opdrachtgevers. Zodat zij met een extra 
kritisch oog naar hun eigen inkoop kijken, zien hoeveel winst daar nog te behalen valt en eveneens op zoek gaan naar duurzame 
oplossingen. Want hoe meer overheidsorganisaties dat doen, hoe sterker de beweging naar een circulaire economie.

Esther de Kleuver

Directeur Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie, 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wat is de Klimaatenveloppe?

De Rijksoverheid stelt sinds 2018 extra geld 
beschikbaar om via publieke inkoop een 
impuls te geven aan de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie. 
Dit geld wordt de ‘Klimaatenveloppe’ 
genoemd en geïnvesteerd in zowel (expert)
ondersteuning als kennisverspreiding op 
het gebied van klimaatneutraal en circulair 
publiek inkopen.
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‘Over vijf jaar is bijna al ons  
doelgroepenvervoer elektrisch’
Betrouwbaar en betaalbaar. Aan die voorwaarden moest doelgroepenvervoer in de regio Zuidoost-Brabant al voldoen. Maar voor de nieuwe 
contracten, die op 1 maart 2020 ingaan, stelde de regio voor het eerst ook eisen aan duurzaamheid. Met behulp van expertondersteuning 
vanuit de Klimaatenveloppe. Waarom marktpartijen meededen aan de aanbesteding? ‘We lieten zien hoe rendabel duurzaamheid kan zijn.’

DE UITDAGING: doelgroepenvervoer verduurzamen

Doelgroepenvervoer is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn een auto, 
bus of trein te gebruiken, bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben. 

Zij zijn van dit vervoer afhankelijk om naar een ziekenhuis, school, supermarkt 
of dagbesteding te gaan. Het is daarom van groot maatschappelijk belang om 
doelgroepenvervoer goed te regelen.’ 
Aan het woord is Frans van Kempen, concerninkoper bij Bizob. Dit 
bureau adviseert en ondersteunt gemeentes en publieke instellingen in 
Noordoost en Zuidoost Brabant bij inkoop- en aanbestedingstrajecten, 
‘Ook doelgroepenvervoer, dat in deze regio opgedeeld is in verschillende 
percelen, moet aansluiten bij de grote regionale ambities op het gebied van 
duurzaamheid en innovatieve mobiliteit’, vertelt Van Kempen. ‘Een deel van 
de gemeenten is bijvoorbeeld lid van het convenant Doelgroepenvervoer 
emissieloos 2025. En onze regio biedt plaats aan Brainport Eindhoven en de 
Automotive Campus. We zijn het aan onze stand verplicht om vervoer in de 
regio zo duurzaam mogelijk te krijgen.’

DE AANPAK: mythes ontkrachten
‘Iedereen weet dat we als maatschappij moeten verduurzamen om de planeet 
leefbaar te houden voor volgende generaties’, zegt Douwe van de Goorberg, 

inkoopmanager bij Bizob. ‘Hoge eisen aan de duurzaamheid van vervoer zijn 
dus terecht. Tegelijkertijd mogen die eisen niet ten koste gaan van de kwaliteit 
van dat vervoer. Dit moet blijven aansluiten bij de – steeds veranderende – 
behoeften van reizigers, ook qua betaalbaarheid.’ 
Bij de aanbesteding voor doelgroepenvervoer hield Bizob die balans voort-
durend in het oog. En hield het ook rekening met de scepsis vanuit de markt. 
Van de Goorberg: ‘Vervoersbedrijven in de regio hadden een beperkt deel van 
hun wagenpark verduurzaamd. Mogelijk omdat er in de lopende contracten 
niet om is gevraagd. Ook leefden er in de markt enkele mythes over duurzaam 
vervoer. Die moesten we eerst de wereld uit helpen. Ze dachten bijvoorbeeld 
dat elektrische voertuigen een veel te beperkte actieradius hebben. Dat ze te 
veel kosten. Dat elektrische auto’s minder duurzaam zijn dan geclaimd wordt. 
En dat er niet genoeg laadpalen zijn.’

Businesscase leveren
Van Kempen en Van De Goorberg wisten niet zeker welke mate van duurzaam-
heid ze van vervoeraanbieders konden vragen. Via het programma Experton-
dersteuning van RVO.nl vonden ze een expert die hun dat kon vertellen: Erik 
van der Staak. ‘Hij lichtte ons in over de huidige en toekomstige ontwikkelingen 
op dit vlak’, vertelt Van Kempen. ‘En hij maakte helder wat haalbaar zou zijn 

Regio Zuidoost-Brabant6



98

            

voor deelnemende marktpartijen. Ook bracht hij in beeld hoe de exploitatie 
eruit kon gaan zien, welke invloed dat zou hebben op tarieven en welk voer-
tuigenpark de percelen nodig hadden. Zo ontstond er een businesscase die we 
voor konden leggen aan aanbieders.’
Van De Goorberg: ‘Erik begon vanuit de theorie. Maar hij maakte zijn case 
concreet door die theorie bij de markt te verifiëren. Daar hebben wij ook op 
aangedrongen, want wij vonden het belangrijk de markt al vroeg in het proces 
mee te nemen. Daarmee wilden we draagvlak creëren. De mate van detail in 
de businesscase van Erik heeft zeker geholpen in het enthousiasmeren van 
aanbieders. Meestal houden we bij Bizob abstractere, macro-economische 
verhalen.’

Realisme stimuleren
Bizob wilde de markt ondersteunen om haalbare voorstellen in te dienen. Van 
Kempen: ‘We wilden voorkomen dat inschrijvers onrealistische claims gingen 
maken, puur om hoog te scoren. Dus vroegen we van inschrijvers wat voor de 
vijf contractjaren hun ontwikkelmodel was op het gebied van duurzaamheid. 
Waar sta je in jaar 1, jaar 3 en jaar 5? We vroegen ze om daarbij rekening te 
houden met de huidige technologische situatie. Sommige voertuigen zijn nu al 
prima elektrisch rendabel te exploiteren, zoals personenauto’s. Voor bijvoor-
beeld rolstoelbussen is dat lastiger – die moeten aan meer eisen voldoen en 
zijn flink zwaarder. Ook elektrische bussen zullen in de toekomst rendabel 
worden, maar wanneer weten we nog niet.’

Partnerschap sluiten
‘We wilden marktpartijen via flexibele contracten geruststellen over investeringen’, 
aldus Van De Goorberg. ‘De looptijd van het contract is in principe vijf jaar. Stel dat in het 
tweede contractjaar nieuwe duurzame technologie op de markt komt, maar er is een 
minimale uitvoeringstermijn van vijf jaar voor nodig om het rendabel te maken. Dan 
bieden we de mogelijkheid de contracten aan te passen.’
Van Kempen: ‘Die les geven we andere regio’s graag mee. Zorg dat je de mogelijkheid 
hebt én biedt om flexibel in te spelen op innovatieve ontwikkelingen. Die flexibiliteit 
zorgde er in ons geval voor dat vervoerders met doordachte offertes kwamen. Heel 
concreet gaven zij aan hoeveel ritten ze in welk jaar met welk type voertuig wilden doen. 
Daar gaven wij scores voor. Volledig elektrisch scoorde het hoogst, daarna kwamen 
bijvoorbeeld hybride auto’s of auto’s op groen gas.’

HET RESULTAAT: emissieloos worden
Inmiddels weet Bizob wie de winnaars van de aanbesteding zijn. ‘Dit zijn meer-
dere partijen voor de verschillende percelen’, zegt Van Kempen. ‘Dan hoeft 
niet één partij alle percelen te bedienen. Zo spreid je ook het risico; je komt niet 
direct in de problemen als zich bij een vervoerder bijvoorbeeld een faillisse-
ment voordoet. 
We stellen met de winnaars concrete plannen op voor de komende vijf jaar. 
Daarbij speelt contractmanagement een belangrijke rol, zodat handhaving 
relatief makkelijk uitvoerbaar is. Zo willen we precies kunnen nagaan wel-
ke voertuigen welke ritten reden. En kunnen zien of dat klopt met wat in de 
aanbesteding beloofd is. Halen ze dat niet? Dan treedt er een boeteclausule in 
werking.’
Volgens Van Kempen liggen er mooie cijfers in het verschiet. ‘Aan het eind van 
de looptijd verwachten we het percentage volledig elektrisch vervoer tussen 
de 80 en 100 procent zal komen te liggen. Dan hebben we het over 2025 – wat 
mooi aansluit bij het convenant Doelgroepenvervoer emissieloos 2025.’

Markt meenemen
‘Een succesvolle aanbesteding voor doelgroepenvervoer vereist dat je de 
markt aan je kant krijgt’, zegt Van de Goorberg. ‘Neem vervoerders daarom 
mee in de uitkomsten van je onderzoek naar mogelijkheden van duurzaam 
vervoer. Organiseerinformatiebijeenkomsten, zodat je die uitkomsten op een 
goede manier op hen overbrengt. Zijn ze overtuigd van je cijfers? Dan zal je ze 
over de brug trekken. Leg uit wat je doet én waarom je het doet.’
Van Kempen heeft drie aanvullende tips: ‘Geef ten eerste aan dat er voldoende 
looptijd is om aanpassingen in de contracten te kunnen maken, zodat de markt 
niet te veel opziet tegen investeringen. Die investeringen komen er zeker, want 
technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Ten tweede: hou je kennis 
over ontwikkelingen up-to-date. Het rapport van Erik was erg goed en heeft 
ons ontzettend geholpen, maar het blijft een momentopname en de ontwik-
kelingen op dit vlak gaan erg snel. En ten derde: laat mogelijke inschrijvers 
een businesscase zien. Daarmee overtuig je hen dat doelgroepenvervoer én 
duurzaam én rendabel kan zijn. Dan worden ze vanzelf enthousiast.’

Samenvatting
Voor doelgroepenvervoer in de regio Zuidoost-Brabant gaan op 1 maart 2020 nieuwe contracten in. Bij de aanbesteding die 
Bizob, de inkoopsamenwerking van 21 gemeenten in de regio, hiervoor begeleidde waren duurzaamheidseisen voor het eerst 
een belangrijk onderdeel van de gunningscriteria.

Bijzonder
De Rijksoverheid stelde in 2018 extra geld beschikbaar om 
via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie naar 
een klimaatneutrale en circulaire economie. Met deze impuls 
kon Bizob een expert betrekken bij een inkoopvraagstuk en 
overtuigde zij vervoeraanbieders mee te doen aan de aan-
besteding, onder andere door met een businesscase te laten 
zien dat duurzaam vervoer ook winstgevend kan zijn. 

Geleerde lessen en tips
•  Geef vervoersaanbieders contractueel voldoende looptijd 

en flexibiliteit om innovaties toe te passen.
•  Houd je kennis over technologische ontwikkeling up to 

date. Rapportages en prognoses zijn al snel achterhaald.
•  Zorg dat je de arkt enthousiasmeert, bijvoorbeeld met een 

realistische businesscase van rendabel duurzaam vervoer. 
En organiseer informatiebijeenkomsten om uitkomsten 
van je onderzoek op een goede manier over te brengen. 

•  Bespreek met aanbieders de uitkomsten van je onderzoek 
naar mogelijkheden van duurzaam vervoer.

•  Daag marktpartijen uit ook zelf onderzoek te doen. Vraag 
ze met goede en concrete voorstellen komen.

Regio Zuidoost-Brabant   u  Duurzaamheidseisen als onderdeel gunningscriteria
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‘We tonen razendsnel hoe je de openbare  
ruimte duurzamer kunt maken’
Welke mogelijkheden heb je als gemeente om de openbare ruimte duurzamer te maken? En hoe vertel je al je medewerkers 
daarover? De gemeente Arnhem kreeg voor deze vragen expertondersteuning vanuit de Klimaatenveloppe. Het resultaat: 
een inspiratiekaart van een circulair wegprofiel. Deze kaart hangt nu op verschillende gemeenteafdelingen en biedt kennis, 
inspiratie en houvast.   

Gemeente Arnhem

DE UITDAGING: communicatie over duurzame mogelijkheden 

‘Toen we hoorden dat er via RVO vanuit de Klimaatenveloppe experton-
dersteuning beschikbaar was voor duurzame aanbestedingsinitiatieven, 

waren we gelijk enthousiast.’ Aan het woord is Sandra Tap, die als Projectleider 
Openbare Ruimte bij de gemeente Arnhem altijd op zoek is naar mogelijk-
heden om die openbare ruimte te verduurzamen. ‘We kregen ondersteuning 
van een expert. Dat kwam goed uit, want we konden die ondersteuning goed 
gebruiken om antwoord te geven op een vraagstuk dat bij veel mensen in 
onze organisatie leeft. Namelijk: wat is er allemaal mogelijk op het gebied van 
duurzaamheid in de openbare ruimte? We wilden die mogelijkheden op een 
overzichtelijke, gestructureerde en inspirerende wijze overbrengen aan onze 
medewerkers. Zodat zij deze kennis eenvoudig zouden kunnen toepassen in 
hun projecten.’ 

DE AANPAK: inspiratiekaart van een circulair wegprofiel
‘Het eerste wat we deden was ons vraagstuk concreet maken’, vertelt Sandra. 
‘We kozen ervoor een circulair wegprofiel te maken. Een wegprofiel laat name-
lijk alles zien wat er in de openbare ruimte voorkomt: waterleidingen, funderin-
gen van zand, puin en daarbovenop beton met asfalt of stoeptegels. Maar ook, 
bijvoorbeeld, verkeersborden. Op al die gebieden wilden we dus op zoek naar 
circulaire alternatieven.’

Dat deed de gemeente niet in haar eentje. Via RVO kwam ze in contact met 
Michiel Wolbers en Jan Bart Jutte, beiden adviseurs bij Royal HaskoningDHV. 
‘Met hen hebben we een aantal ideeënsessies gehad. Daarbij zaten mede-
werkers van verschillende afdelingen; naast Ontwerp bijvoorbeeld Beheer en 
Onderhoud.’ Sandra was positief verrast over de kennis die de gemeente zelf 
kon leveren. ‘Tijdens de sessies kwamen veel duurzame oplossingen vanuit 
onze eigen medewerkers. Dat gaf een goed gevoel. Het bevestigde dat we al op 
de juiste weg waren.’
Wolbers en Jutte vulden de ideeën aan. Sandra: ‘Ze lieten ons bijvoorbeeld 
kennismaken met het grondstoffenpaspoort. Dat is een database die toont 
welke stoffen er in producten zitten. Veel van die stoffen blijken makkelijk te 
scheiden. Zo wezen Wolbers en Jutte ons op methodes om het schadelijke 
cement uit beton te halen. Zij verzamelden alle ideeën die tijdens de sessie op 
tafel kwamen en verwerkten die tot een document dat niet alleen begrijpelijk 
was, maar vooral ook inspirerend.’

Medewerkers motiveren
Het document van de adviseurs bestond uit een visuele doorsnede van een cir-
culaire weg (een ‘inspiratiekaart’), aangevuld met een uitgebreid ‘kansendos-
sier’. ‘Bij de wegdoorsnede op de inspiratiekaart staan nummers die verwijzen 
naar delen in het dossier’, licht Sandra toe. ‘Nummer 6 gaat bijvoorbeeld over 
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grasbetontegels in parkeervakken. Als die maatregel je aanspreekt, blader je 
naar dat nummer in het dossier. Daar vind je meer uitleg én een voorbeeld uit 
de praktijk; in dit geval een grasbetonparkeerplaats in Alphen aan den Rijn. Het 
motiveert mensen als ze zien dat maatregelen al eerder succesvol zijn toege-
past.’
Sandra heeft de inspiratiekaart zelf aan haar afdeling gepresenteerd. De 
collega’s reageerden heel positief. Ze vinden deze kaart een goede manier voor 
de gemeente om intern kennis, ideeën en ervaringen te delen. Iedereen steekt 
elkaar nu aan door dit initiatief. Ik zie de inspiratiekaart al op andere afdelingen 
hangen. Heel fijn dat iedereen het nu leuk vind om met dit onderwerp aan de 
slag te gaan.’ 

HET RESULTAAT: inspiratie en praktische toepassingen
Ook buiten de muren van het gemeentehuis is het effect van de sessies al te 
merken. ‘Verschillende onderdelen uit het dossier zijn terug te zien in projec-
ten’, zegt Sandra. ‘Collega’s stellen vragen als: “Is dat stuk asfalt daar eigenlijk 
wel nodig? En zo ja, is er dan een duurzamer alternatief voor te vinden?” Zo is er 
al ergens een pad aangelegd van grasfalt. Dat is asfalt waarbij teer is vervangen 
door een bio-based bindmiddel uit olifantsgras.’ 

‘Collega’s zien razendsnel wat er allemaal mogelijk is in hun project’, verklaart 
Sandra het succes van de inspiratiekaart. ‘Ze hoeven daar niet eerst een inge-
wikkeld rapport voor te lezen en worden geprikkeld direct aan de slag aan te 
gaan met duurzaamheid.’ Dit was het geval bij de Apeldoornseweg. ‘Die weg is 
een van de belangrijkste verkeersaders in Arnhem. Hier is men weer een stap 
verder gegaan met 60% hergebruikt asfalt. De perfecte plek om de houdbaar-
heid van duurzamer materiaal te testen.’

 Alternatief aanbieden 
Het is niet altijd makkelijk om circulaire alternatieven toe te passen, geeft San-
dra toe. ‘Als je verschillende maatregelen en materialen uitprobeert, resulteert 
dat ook in een ander en ingewikkelder beheer. 
Een andere remmende factor is angst voor het nog onbekende: ‘Wie zegt mij 
dat dit nieuwe duurzame product ook goed blijft? En voor hoe lang? En kan ik 
dan niet gewoon beter voor hetgeen kiezen wat zich in het verleden al bewe-
zen heeft? We moeten echter vooruit en niet doorgaan zoals we het altijd al 
hebben gedaan. Probeer, geef de markt de kans hun toepassingen en produc-
ten te laten beproeven in real life en leer hiervan. Dat heeft deze transitie nodig. 
Als je niets doet, kom je niet vooruit.’ 

Werk samen en deel ervaringen 
Het belangrijkste is volgens Sandra om bij een project in een zo vroeg mogelijk 
stadium na te denken over een duurzame aanpak. En om collega’s direct te 
betrekken. ‘Als je al een heel eind op weg bent in het proces, en er bijvoorbeeld 
al een ontwerp is gemaakt voor een weg, dan kan duurzaamheid niet veel plek 
meer krijgen in de uitwerking. Maar in het begin is er nog veel mogelijk.’ 
Om in een vroeg stadium al circulaire keuzes te maken, gebruikten  en haar col-
lega’s het Ambitieweb. ‘Een handig hulpmiddel om vooraf duurzame ambities 
en kansen inzichtelijk te maken.’ Ook de inspiratiekaart helpt de mogelijkheden 
te zien. ‘De uitdaging is nu: hoe houden we deze kaart – en het bijbehorende 
kansendossier – actueel? Er zijn steeds weer nieuwe duurzame mogelijkheden; 
wij moeten onze informatie daarover up-to-date houden. Die taak staat hoog 
op onze duurzame uitvoeringsagenda.’ 
Tap benadrukt daarbij het belang van een gemeente overstijgende aanpak. 
‘Laten we als gemeenten kennis en ervaringen met elkaar delen, zodat nie-
mand het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Wijzelf mogen dat ook meer doen. 
We doen veel aan duurzaamheid en circulariteit, maar willen dat beter laten 
zien. Zo kunnen we hopelijk anderen inspireren zoals we zelf graag geïnspi-
reerd worden.’ 

Samenvatting
De gemeente Arnhem maakt zich hard voor duurzame en circulaire grond-, weg- en waterbouw (GWW). Binnen de openbare 
ruimte vinden er veel afzonderlijke duurzame projecten plaats, maar de kennis blijft versnipperd. Een inspiratiekaart van een 
circulair wegprofiel zorgde voor overzicht en kennisdeling. Het helpt gemeentemedewerkers om met circulariteit aan de slag te 
gaan.  

Bijzonder
De Rijksoverheid stelde in 2018 extra geld beschikbaar om 
via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie naar 
een klimaatneutrale en circulaire economie. De gemeente 
Arnhem kreeg hulp bij het vinden van een manier om haar 
medewerkers op inspirerende wijze te informeren over duur-
zame mogelijkheden. 

Geleerde lessen en tips
•  Denk al vroeg in het proces na over duurzaamheid. Anders 

loop je het risico dat er weinig ruimte meer voor is in de 
uitwerking.

•  Maak gebruik van het Ambitieweb, een handig hulpmiddel 
om vooraf duurzame ambities en kansen inzichtelijk te 
maken.

•  Vertel medewerkers direct, inspirerend en eenvoudig over 
mogelijkheden voor duurzaamheid. Niet met ingewikkel-
de rapporten.

•  Duurzame ontwikkelingen zijn altijd in beweging. Bedenk 
een manier om je kennis up-to-date te houden.

•  Treed naar buiten met duurzame acties. Deel je kennis, 
inspireer je omgeving. Laat zien waar je mee bezig bent als 
gemeente.

Er zijn steeds weer nieuwe duurzame 
mogelijkheden; wij moeten onze informatie 

daarover up-to-date houden. 

Gemeente Arnhem   u  Inspiratiekaart van een circulair wegprofiel
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‘Duurzaamheid hoeft geen ver-van-mijn-bed-show te zijn’
Michiel Wolbers en Jan Bart Jutte zijn beiden adviseurs duurzaamheid bij advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. 
Samen ontwierpen ze de inspiratiekaart en het kansendossier voor de gemeente Arnhem. ‘Onbekend maakt onbemind’, was 
daarbij het uitgangspunt.

‘De gemeente Arnhem heeft veel ideeën voor een duurzame openbare ruimte. Maar hoe krijg je de hele organisatie daarin mee? Dat 
was de belangrijkste vraag. Na een aantal ideeënsessies kwamen we tot een oplossing. We besloten simpelweg te laten zien wat er 
allemaal mogelijk is op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Niet door een ingewikkeld onderzoeksrapport, maar aan de hand 
van een overzichtelijke, aantrekkelijke illustratie. Duurzaamheid hoeft geen ver-van-mijn-bed-show te zijn. Zo kwam de inspiratiekaart 
tot stand, met daarachter een kort en bondig kansendossier.’

Volwassenheid en toepasbaarheid
‘De kaart laat zien dat je met kleine aanpassingen al grote stappen kunt zetten. Voor elke duurzame maatregel hebben we gekeken naar 
de mate van volwassenheid en toepasbaarheid. Volwassenheid gaat over het ontwikkelingsstadium van de maatregel. Een duurzaam 
materiaal dat al vaak is getest en bijna regulier is, heeft een hoge mate van volwassenheid. Dat kun je als gemeente met weinig risico 
toepassen; grasbetontegels zijn daar een goed voorbeeld van. Maar het inzetten van gebruikt plastic als bouwmateriaal heeft bijvoor-
beeld een lage mate van volwassenheid. Dan moet je zelf wat meer experimenteren. 
Toepasbaarheid is weer iets heel anders. Hierbij gaat het om vragen als: hoe eenvoudig is het om in deze specifieke gemeente een 
maatregel toe te passen? Kost het veel werk om de gemeentelijke organisatie te overtuigen? Voldoet de beheerstrategie? En past het 
binnen de plaatselijke wet- en regelgeving?’

Actie en integratie 
‘Het belangrijkste is dat de inspiratiekaart tot actie leidt. Dat is waar we het uiteindelijk voor doen. Natuurlijk hoeft de kaart niet in één 
keer optimaal resultaat op te leveren; het kan ook een middel zijn om geleidelijk aan bekend te raken met circulariteit, en wat daarin 
allemaal mogelijk is. 
Ik hoop dat de gemeente Arnhem over een aantal jaren bij ons komt en zegt: “Jullie kaart is inmiddels verouderd. We hebben nu zelf 
diverse nieuwe maatregelen ontwikkeld en volledig geïntegreerd in onze projectaanpakken.” Of dat realistisch is? Absoluut!’
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‘Met de grondstofstroomanalyse leggen we  
de basis voor onze circulaire processen’
De provincie Friesland maakt werk van circulaire economie. In 2025 wil de provincie dé ontwikkelregio van Nederland zijn op circulair gebied. 
Om het goede voorbeeld te geven, maakt ze de grondstof- en afvalstromen van haar eigen organisatie inzichtelijk. Dat doet ze met behulp 
van een externe expert, ingeschakeld met steun vanuit de Klimaatenveloppe. Daarnaast werkt de provincie nauw samen met de regio. ‘Een 
circulaire economie maak je alleen met elkaar mogelijk.’

DE UITDAGING: Friesland circulair maken 
‘Verspilling van materiaal en grondstoffen tref je binnen de Friese overheden 
steeds minder aan’, vertelt John Bus, Projectleider Energietransitie bij de pro-
vincie Friesland. ‘Want onze provincie zet vol in op circulariteit. Zo hebben de 
Friese overheden in maart het ambitiedocument Circulaire Economie gete-
kend. Daarin stellen we concrete doelen; dat we in 2020 ten minste 10 procent 
van onze fysieke producten circulair inkopen en dat we alleen nog circulair 
geproduceerd straatmeubilair kiezen. Ook zorgen we bij vervanging binnen 
ons wagenpark voor voertuigen op basis van niet-fossiele brandstoffen.’

DE AANPAK: doorpakken voor circulariteit
De eerste serieuze stappen naar circulariteit zette de provincie al in 2015. Dat 
deed ze vanuit de verantwoordelijkheid die ze draagt voor de regionale econo-
mie, maar ook als lid van Circulair Friesland, een vereniging waar overheden, 
kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken 
om Friesland circulair te maken. ‘We maakten dat jaar de eerste provinciebre-
de grondstofstroomanalyse in Nederland’, vertelt Ingrid Zeegers, directeur 
van Circulair Friesland. ‘Je onderzoekt in zo’n analyse welke grondstoffen je 
gebruikt en wat er na gebruik overblijft voor hergebruik. Zo zie je kansen om te 
besparen op kosten en milieuschade in te dammen.’ 
Na deze analyse, die zich richtte op heel Friesland, besloten de Circulair Fries-
land-leden door te pakken om een circulaire provinciale economie mogelijk 

te maken. Hun enthousiasme werkte aanstekelijk. Inmiddels heeft Circulair 
Friesland bijna honderd leden en zijn alle overheden en kennisinstellingen 
lid. ‘De helft van onze leden zijn bedrijven, waarvan 90 procent MKB’ers, zegt 
Zeegers. ‘Dat maakt ons nu een van de grootste bottom-up-bewegingen van 
Nederland.’

Uitvraag definiëren met expertondersteuning 
Nu werkt de provincie opnieuw aan een grondstofstroomanalyse. Het verschil 
met de analyse van 2015? Dit keer neemt ze de eigen organisatie onder de 
loep. ‘Dat doen we door middel van een nulmeting op basis van onze inkoop-
volumes’, vertelt Bus. ‘We kijken naar onze eigen bedrijfsvoering en onze pu-
blieke taken. Op allerlei gebieden; van openbaar vervoer tot wegonderhoud en 
natuurbeheer. Dat geeft ons inzicht in de huidige staat van circulariteit binnen 
onze eigen organisatie en waar kansen liggen.’ De meting is een middel om 
belangrijke kansen voor de ontwikkeling van circulariteit te herkennen, zegt hij. 
‘Maar ook een benchmark om de effectiviteit van onze ingrepen te meten.’ 
Een uitvraag richting de markt moest de analyse voor de provincie mogelijk 
maken. Omdat de provincie geen ervaring had bij het definiëren van zo’n uit-
vraag, schakelde ze hiervoor de hulp van een expert in – met behulp van steun 
uit de Klimaatenveloppe. Dat werd Erik Hoeksema van Milgro. ‘Hij heeft 

Provincie Friesland16
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ons in deze fase goed geholpen, onder andere door interviews met collega’s af 
te nemen’, vertelt Bus. ‘De wijze waarop Milgro vastlegde hoe verantwoording 
kan worden afgelegd ten opzichte van de nulmeting, gebruiken we nu in de or-
ganisatie als een basis voor al onze uitvragen. En we delen het ook met andere 
overheden, zodat die geïnspireerd raken om zelf zo’n nulmeting te houden.’

Vervolgstappen nemen 
De nulmeting is inmiddels achter de rug. Ook is duidelijk hoe vorderingen moe-
ten worden gemonitord. ‘Voordat we deze uitgangspunten toepassen in onze 
aanbestedingen brengen we eerst nog onze kennis van circulair inkopen verder 
op peil. Begin 2020 starten we met de Circulair Inkopen Academie van PIANOo 

en duurzaam-adviesbureau Copper8’, vertelt Bus. ‘Naast deze kennisontwik-
keling is, voorbereidend op deze aanbestedingen, de digitale inkoopcatalogus 
ROEN samengesteld. “Roen” is het Friese woord voor “rond” en verwijst dus 
naar circulariteit.’
‘Voor ROEN kan iedereen circulaire producten en diensten aanleveren’, vult 
Zeegers aan. ‘Ook staan er producten en diensten in die nog níet circulair zijn, 
maar waarvoor wel circulaire ambities bestaan. We willen binnen vijf jaar een 
volledig circulaire catalogus ontwikkelen. Elk jaar leggen we de lat iets hoger 
en willen we dat meer producten en diensten in onze catalogus circulair zijn. 
Bovendien overwegen we om een gezamenlijke circulaire inkoopkalender 
te ontwikkelen.’ In 2020 wordt dan gestart met het daadwerkelijke circulaire 
inkopen, zegt Zeegers. ‘We zitten nu in een voorbereidende fase, waarin we 
zorgen dat onze doelen op elkaar zijn afgestemd en dat iedereen het over 
hetzelfde heeft. We kwamen er bijvoorbeeld achter dat wijzelf en de markt 
geen goed beeld hadden van wat “circulariteit” inhoudt. Dat zijn we nu aan het 
verduidelijken, zodat we in die aanbestedingen heldere vragen aan de markt 

kunnen stellen. Zo reiken we bijvoorbeeld een set indicatoren aan waarmee je 
kunt aantonen in welke mate een product circulair is.’

HET RESULTAAT: hecht samenwerken 
De samenwerking van overheid en bedrijfsleven in Circulair Friesland staat 
inmiddels als een huis. ‘Als provincie hebben we een bijzondere rol in deze 
samenwerking. Als lid hebben we via Circulair Friesland toegang tot marktken-
nis, bijvoorbeeld over innovatieve mogelijkheden voor circulaire toepassingen. 
Tegelijkertijd kunnen we als provincie – makkelijker dan het bedrijfsleven – in 
gesprek met bijvoorbeeld gemeenten over het versoepelen, aanscherpen of 
schrappen van bepaalde richtlijnen. Denk aan de verplichting een schoorsteen 
op daken te zetten, terwijl dat vanwege “0-op-de-meter” niet meer nodig is.’

Hulpvraag stellen aan experts
‘Het zit in onze Friese cultuur om samen te werken en te zorgen voor onze om-
geving en natuur’, vertelt Bus. ‘Wij hoeven die bereidheid dus niet te creëren 
als provincie; we moeten alleen de initiatieven faciliteren die eruit voortkomen. 
Als we dat goed doen, kan er veel moois tot stand komen.’ Dat faciliteren moet 
zorgvuldig gebeuren, aldus Bus. Als overheden kunnen we er met onze inkoop-
volumes voor zorgen dat we de vraag naar circulaire producten stimuleren. En 
bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om via circulariteit een goede boter-
ham te verdienen.’ Alles van tevoren tot de puntjes uitdenken is ook weer niet 
de bedoeling, zegt hij. ‘Het is ook gewoon een kwestie van: mouwen opstropen 
en aan de slag. Gewoon ervoor gaan, kijken hoe het loopt en blijven monitoren, 
zodat je steeds op tijd kunt bijsturen als het nodig is.’ 
Voor het monitoren en analyseren heeft de provincie Friesland via de aan-
besteding die voortkwam uit de expertondersteuning van Milgro de firma 
Metabolic in de arm genomen. ‘Friese gemeenten kunnen kijken hoe het bij 
ons gaat en vervolgens gebruikmaken van de aanpak van Metabolic’, zegt 
Bus, die elke overheid buiten Friesland uitnodigt om vragen te stellen over de 
circulariteitsaanpak van zijn provincie. ‘Het is belangrijk dat overheden om 
advies en ondersteuning durven te vragen. Aan experts van buiten, zoals wij 
aan consultancybureau Milgro. Of aan ervaringsdeskundige gemeenten uit een 
andere provincie. Een circulaire economie bereik je samen!’ 

Als overheden kunnen we er met onze 
inkoopvolumes voor zorgen dat we de vraag 

naar circulaire producten stimuleren. 

                           

Provincie Friesland   u  Ambitiedocument

Samenvatting
De Provincie Friesland is ambitieus als het gaat om duurzaamheid en circulaire economie. Ze wil binnen zes jaar bij de 
Europese voorhoede horen. Daar hoort ook bij dat ze het goede voorbeeld geeft en anderen inspireert. Door middel 
van een afval- en grondstofstromenanalyse en een berekening van de CO2 -voetafdruk krijgt de provincie Friesland 
nuttige inzichten. Zo ziet ze hoe groot haar voetafdruk op dit moment is, waar haar maatregelen de meeste circulaire 
impact hebben en waar sturing en voortgang mogelijk zijn.

Bijzonder
De Rijksoverheid stelde in 2018 extra geld beschikbaar om 
via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie 
naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Met deze 
ondersteuning schakelde de provincie Friesland de hulp in 
van een expert. Die hielp met het definiëren van een uitvraag 
naar de markt voor een grondstofstromen- en CO2-voetaf-
druk-analyse. 

Geleerde lessen en tips
•  Toon vertrouwen en wees transparant als je samenwerkt 

met andere organisaties. Alleen zo optimaliseer je de 
ketensamenwerking die een circulaire economie nodig heeft. 

•  Steun ondernemers door bij inkoop nauw met die 
ondernemers samen te werken aan levensvatbare 
businesscases. 

•  Betrek een actief, positief bedrijfsleven bij circulariteits-
plannen en vraag die bedrijven om commitment te tonen.

•  Probeer geen bereidheid te creëren; die is er al. Onder-
steun liever de vele partijen die al bereid zijn zich sterk te 
maken voor circulariteit.

•  Probeer niet alles van tevoren uit te denken. Ga aan de 
slag, zorg voor goede monitoring en schaaf al doende bij.

•  Durf om hulp te vragen aan partijen met (ervarings)des-
kundigheid; van consultancybureaus tot overheden.
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‘Ook alle andere gemeenten zullen voor 
uitstootvrije voertuigen kiezen’
De gemeente Amsterdam wil haar wagenpark verduurzamen. En dat pakt ze groot aan: in 2025 moeten alle gemeentelijke voertuigen uitstootvrij 
zijn. Maar is de markt al wel klaar voor deze transitie? Zijn er van alle typen voertuigen uitstootvrije alternatieven beschikbaar? En hoe duur zullen 
deze zijn? Inzicht kwam uit een uitgebreid marktonderzoek, ondersteund vanuit de Klimaatenveloppe. ‘De kunst is partijen samen te brengen.’

DE UITDAGING: verduurzaming wagenpark 
De gemeente Amsterdam heeft veel groene ambities. Een daarvan is de 
verduurzaming van haar wagenpark – het liefst zo snel mogelijk. Als interim 
adviseur bij de gemeente kreeg Wilfred Schilt de opdracht om hier een stra-
tegie voor te ontwikkelen. ‘Die opdracht was duidelijk, vertelt Schilt. ‘Ik moest 
een plan maken om het wagenpark van de gemeente tussen nu en 2025 te 
verduurzamen. Ik was net begonnen, toen ik hoorde dat de gemeente via RVO.
nl financiering vanuit de Klimaatenveloppe zou ontvangen. Die financiering 
besloot ze in te zetten voor mijn project. Daar was ik natuurlijk ontzettend blij 
mee.’

DE AANPAK: grondig marktonderzoek 
Via RVO.nl kwam Schilt in contact met EVConsult. ‘Om een plan op te stellen 
voor de verduurzaming van het wagenpark, hadden we kennis nodig. Welke 
duurzame voertuigen kan de markt nu al leveren? Hoe gaat de markt zich ont-
wikkelen? Wat zijn de aanschafkosten? En welke randvoorwaarden brengt het 
gebruik van de voertuigen met zich mee? Om hier antwoorden op te vinden, 
hebben we samen met EVConsult een grondig marktonderzoek uitgevoerd. 
Dat deden we voor acht voertuigcategorieën.’
Grofweg zijn die categorieën onder te verdelen in kleine, middelgrote en grote 
voertuigen. Schilt: ‘Bij kleine voertuigen kun je bijvoorbeeld denken aan auto’s 
en betelbusjes, bij middelgrote aan strooiwagens en grotere bestelbussen, en 

bij grote voertuigen aan veegmachines en vuilniswagens. Voor elk voertuigtype 
brachten we de mogelijkheden van een waterstof-elektrische en batterij-elek-
trische variant in kaart. De resultaten verwerkten we in een uitgebreid onder-
zoeksrapport.’

HET RESULTAAT: veelbelovende uitkomsten 
‘Onze kleine voertuigen kunnen in 2022 al volledig uitstootvrij zijn’, vertelt 
Schilt op basis van het onderzoeksrapport. ‘Het verduurzamen van deze 
categorie gaat de gemeente zelfs geld opleveren. Dat heeft te maken met de 
Total Cost of Ownership: het totaalbedrag van alle kosten die komen kijken bij 
het bezitten van een voertuig. Dus niet alleen de aanschafkosten, maar ook 
bijvoorbeeld de gebruiks-, brandstof- en verzekeringskosten. Duurzame auto’s 
zijn duurder in de aanschaf, maar goedkoper in het gebruik dan niet-duurzame 
varianten.’
En de overige voertuigen? ‘De middelgrote wagens willen we in 2025 volledig 
verduurzaamd hebben. Dat wordt nog wel spannend. We hebben ongeveer 
240 voertuigen uit deze categorie rondrijden, die allemaal van elkaar verschil-
len in uitvoering. Het is voor de markt een behoorlijke klus om van elk specifiek 
voertuig een duurzame variant te ontwikkelen. Uit het onderzoek blijkt dat we 
deze categorie voertuigen kostenneutraal kunnen omzetten naar batterij-elek-
trisch. Maar als we waterstof-elektrische varianten willen, gaat het ons geld 
kosten.’

Gemeente Amsterdam20
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Resultaten delen
Het is niet de eerste keer dat de gemeente Amsterdam zich met de verduurza-
ming van het wagenpark bezighoudt. ‘De gemeente voert veel tests en pilots 
uit’, vertelt Schilt. ‘We hebben al een elektrische vuilniswagen rondrijden. En 
we beschikken al over veel elektrische auto’s, plus een aantal kleine speciale 
voertuigen.’ Wél is het de eerste keer dat de verduurzaming is opgepakt als 
integraal project. Schilt: ‘Amsterdam is de eerste gemeente die ook haar grote 
voertuigen volledig uitstootvrij wil maken. Die ambitie is nog niet eerder 
gesteld.’
Schilt verwacht dat het niet lang zal duren voordat andere gemeentes deze 
stap ook gaan zetten. ‘Het is niet zozeer de vraag óf je het gaat doen, maar 
eerder wanneer’, gelooft hij. ‘Dieselvoertuigen zullen op een gegeven moment 
verdwijnen. Dan zullen uitstootvrije varianten vanzelf goedkopere én betere 
keuzes zijn. Maar die transitie kunnen we met elkaar versnellen. Bijvoorbeeld 
door kennis te delen. Zo heeft de gemeente Amsterdam met andere gemeen-
tes en de Rijksoverheid een convenant ondertekend waarvan kennisdeling 
en informatie-uitwisseling belangrijke onderdelen zijn. De resultaten van het 
onderzoek zullen we dan ook delen met andere gemeentes. Die kunnen er 
vervolgens hun eigen draai aan geven.’

Samenwerking bevorderen
De grootste uitdaging van het project zit volgens Schilt in het samenbren-
gen van alle partijen. ‘Het wagenpark is ontzettend wijdverspreid. Zo zijn er 
voertuigen voor de schoonmakers van de stad, maar ook voor de handhavers, 
de fietsenknippers, de groenvoorzieners en ga zo maar door. Elk voertuig moet 
aan bepaalde functionaliteitseisen voldoen.’  
Binnen de gemeente zelf zijn er eveneens verschillende belangen. ‘Er is een 
operationeel team dat zich bezighoudt met het bestellen en repareren van 
voertuigen. Zij vinden het leuk om bij de duurzame ontwikkelingen betrokken 

te zijn. Maar bij wagenparkbeheerders is dat bijvoorbeeld anders. Zij zijn hele-
maal niet zo met duurzaamheid bezig. Voor hen is het vooral belangrijk dat de 
voertuigen goed rijden, dat alles functioneert. En dat ís ook essentieel: je kunt 
wel twintig duurzame vuilniswagens hebben, maar als die het vuilnis niet kun-
nen ophalen, dan heb je een probleem. De kunst is om wagenparkbeheerders 
te laten inzien dat verduurzaming niet per se ten koste gaat van functionaliteit. 
En dat beide van groot belang zijn.’

Verantwoordelijkheid nemen
Hoe breng je al die verschillende partijen samen? Simpel, zegt Schilt: ‘Formu-
leer een duidelijke ambitie vanuit het politieke bestuur. De gemeente Amster-
dam heeft met de verduurzaming van het wagenpark zó’n duidelijke ambitie 
gesteld dat niemand er meer vraagtekens bij plaatst. Hierdoor is het draagvlak 
groot.’ 
Daarnaast is het belangrijk dat iemand de verantwoordelijkheid van het project 
op zich neemt, aldus Schilt. ‘Maandelijkse sessies verzorgen, updates leveren, 
met directeuren in gesprek gaan als zich moeilijkheden voordoen. Er moet een 
zeker ownership voelbaar zijn. Dat is een uitdaging voor een grote gemeente 
als Amsterdam, maar ook cruciaal – juist omdát we zo groot zijn.’ Schilt raadt 
gemeentes aan om eerdergenoemd convenant te ondertekenen. ‘Dan kun je 
gewoon meevaren met gemeentes die voor dezelfde uitdagingen staan. Wacht 
er niet te lang mee. Hoe groter de vraag naar duurzame voertuigen, hoe sneller 
de markt daarin zal voorzien!’

             

             

‘De markt is heel enthousiast, mits er genoeg vraag is van gemeentes’
Emma van Bree is consultant bij EVConsult, een adviesbureau dat zich inzet voor duurzame mobiliteit. Samen met drie collega’s 
bestudeerde ze het wagenpark van Amsterdam. Is dat volledig uitstootvrij te maken? En op welke termijn? De conclusie: ‘Er is 
veel mogelijk, maar je moet wel compromissen sluiten.’

‘Amsterdam is de eerste gemeente die zich inzet voor een volledig uitstootvrij wagenpark. Dat is een mooie ambitie, maar is het ook 
realistisch? En hoeveel gaat dit kosten? De gemeente schakelde ons in om hier onderzoek naar te doen. EVConsult heeft veel kennis 
in huis over elektrisch vervoer. We kennen de ontwikkelingen van de technologie en de markt. Maar om een goed beeld te krijgen van 
de mogelijkheden, moet je in de eerste plaats kijken naar de gemeente zelf. Welke voertuigen zijn er nodig, en waar moeten die aan 
voldoen? En hoeveel geld is er beschikbaar?’

Wagenpark vergelijken
‘Ons marktonderzoek richtte zich specifiek op de vraag van de gemeente Amsterdam. We keken naar haar huidige wagenpark en 
vergeleken dat met de beschikbare uitstootvrije voertuigen in de markt. Je moet weten om welk type voertuigen het gaat, welke functie 
ze hebben, hoeveel uur ze rijden, waar ze geparkeerd staan, of ze moeten kunnen snelladen, of ze in shifts werken, of ze veel gewicht 
moeten kunnen dragen, et cetera. Zo zijn vuilniswagens in Amsterdam relatief smal, vanwege de nauwe straten in de binnenstad. Een 
elektrische variant moet dat dus ook zijn.’

Series produceren
‘De verschillende eisen die gemeentes aan hun wagenpark stellen, maakt de verduurzaming lastig. Het is namelijk veel goedkoper, 
eenvoudiger en sneller om series te produceren dan afzonderlijke uitvoeringen. De gemeente Amsterdam heeft bijna tweeduizend 
voertuigen; voor zo’n grote vraag wil de markt zich wel inzetten. Maar een kleine gemeente heeft soms maar één vuilniswagen in vier 
jaar nodig – daar lopen producenten en leveranciers niet warm voor.’

Compromissen sluiten
‘Om een daadwerkelijke transitie in gang te zetten, is het van belang om vraagmassa te creëren. Bijvoorbeeld door met meerdere 
gemeentes één uitstootvrij voertuigmodel te bedenken. En die vervolgens uit te vragen. Dat betekent misschien compromissen sluiten, 
maar brengt de duurzame ontwikkeling wel in een stroomversnelling. De markt is namelijk heel enthousiast, míts er genoeg vraag is.’
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Gemeente Amsterdam   u  Gemeentelijk wagenpark verduurzamen

Samenvatting
De gemeente Amsterdam heeft progressieve, groene ambities. Eén van die ambities is een volledig uitstootvrij wagenpark in 
2025. Om in te schatten of dat mogelijk is, voerde zij samen met adviesbureau EVConsult een marktonderzoek uit naar duurza-
me voertuigen.

Bijzonder
•  De Rijksoverheid stelde in 2018 extra geld beschikbaar om 

via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie 
naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Amster-
dam gebruikte het geld uit deze Klimaatenveloppe om 
expertondersteuning te krijgen van EVConsult. 

•  De verduurzaming van het hele gemeentelijke wagenpark, 
een grote uitdaging, is enthousiast en professioneel opge-
pakt. De inzichten vormen een concreet referentiekader 
voor andere organisaties met een vergelijkbaar wagen-
park. 

Geleerde lessen en tips
•  Maak een berekening van de Total Cost of Ownership. 

Uitstootvrije voertuigen zullen uiteindelijk goedkopere én 
betere keuzes zijn. De aanschafkosten zijn vaak hoger, maar 
de gebruikskosten lager. 

•  Zorg ervoor dat er iemand verantwoordelijk is voor het 
project; iemand die een gevoel van ownership creëert en 
voor verbinding zorgt tussen de vele partijen die bij een 
wagenpark betrokken zijn. 

•  Laat het politiek bestuur een duidelijke ambitie formule-
ren. Daardoor zal niemand meer vraagtekens plaatsen bij 
het project en creëer je draagvlak.

•  Onderteken het convenant waarin kennisdeling en infor-
matie-uitwisseling tussen overheidsorganisaties belang-
rijke onderdelen zijn. Zo kunnen gemeentes met elkaar 
meevaren en gaat de transitie sneller.
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‘Dat we circulariteit nu meetbaar kunnen 
maken, is pure winst’
Stel: je wilt dat je onderhoud aan grond, wegen en water (GWW) betaalbaar, duurzaam én circulair is. Welke aanbestedingsvorm kies je dan? 
De gemeente Nijmegen probeerde onlangs ‘Rapid Circular Contracting’ uit, met behulp van expertondersteuning uit de Klimaatenveloppe. 
‘We beginnen met één straat. En we willen precies weten welk resultaat deze testcase heeft. Daarom hebben we voor het eerst de circulariteit 
van straatonderhoud meetbaar gemaakt.’

DE UITDAGING: circulair onderhoud  
‘We willen onderhoud in de stad anders aanpakken. De traditionele manier 
van werken is niet toereikend meer om onze grote duurzaamheidsambities te 
behalen.’ Aan het woord is Frank van den Hoogen, Senior Adviseur Kosten en 
Contracten bij de gemeente Nijmegen. ‘Voorheen tekenden we van tevoren 
precies uit wat we wilden. Heel letterlijk: een fietspad hier, een bank daar en 
een lantaarnpaal op die hoek. Precies gespecificeerd, tot de materiaalkeuze 
aan toe. Pas als we dat op papier hadden, gingen we met de markt in gesprek.’
Wat daar mis mee is? ‘Als je zo te werk gaat, maak je geen gebruik van de ex-
pertise van marktpartijen. Dus ook niet van hun kennis over wat er op circulair 
en duurzaam vlak mogelijk is. Een gemiste kans, zeker aangezien onze duur-
zaamheidsambities steeds groter worden. We hebben die kennis hard nodig.’ 

DE AANPAK: nieuwe aanbestedingsvorm 
Een nieuwe, innovatieve aanbestedingsvorm maakt het mogelijk om de kennis 
van marktpartijen beter te benutten. ‘Bij Rapid Circular Contracting selecteer je die 
partijen al vroeg in het inkoopproces’, vertelt Van Den Hoogen. ‘Al voordat duidelijk 
is wat het eindproduct precies moet worden. Hechte samenwerking staat aan de 
basis. Zo werk je gezamenlijk naar de beste oplossingen toe en profiteer je van 
elkaars kennis en ervaring.’ 
De gemeente Nijmegen besloot RCC niet meteen voor ál het onderhoud aan 
grond, water en wegen in te zetten. ‘We wilden het eerst uitproberen op een 

diverse, representatieve straat. Dat werd de Malderburchtstraat. Die is lang en 
bestaat deels uit asfalt, deels uit klinkers. Bovendien bevindt zich er een school en 
een benzinepomp.’
Het opstellen van doelstellingen was de volgende stap voor Van Den Hoogen en 
zijn team. Daarvoor gebruikten zij het Ambitieweb: een hulpmiddel waarmee je 
duurzaamheidsthema’s visueel maakt en daar concrete ambities aan koppelt. 
‘Zodra we wisten op welke punten we vooruitgang wilden, keken we hoe het er op 
dat moment voorstond op die gebieden. Zonder zo’n 0-meting kunnen we straks 
niet nauwkeurig aangeven wat er is verbeterd qua duurzaamheid en circulariteit.’

Uniek meetinstrument inzetten
Om CO2-besparing te meten, maakt de gemeente gebruik van DuboCalc: een 
beproefde methode om milieueffecten van bouwmethodes te bepalen. ‘Maar 
we wilden óók de circulariteit meten. Daar hadden wij geen model voor in huis, 
maar gelukkig konden we gebruik maken van de regeling “Expertondersteu-
ning” uit de Klimaatenveloppe. Hiermee financierden we een externe expert 
van online duurzaamheidsplatform Ecochain. Die bouwde een unieke tool 
voor ons, op basis van de – in de wereld van circulariteit bekende – Material 
Circularity Indicator. Daarmee kunnen we nu ook op dit vlak zien wat de resul-
taten zijn. Een groot voordeel: de tool is relatief eenvoudig te gebruiken. Zo is 
niet te veel tijd en kennis nodig om resultaten op uniforme wijze te meten.’ 
Het is overigens niet zo dat de gemeente de waardes die de tools meten, zoals 
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de Material Circularity Indicator (MCI)-waarde of de hoeveelheid CO2-reductie, 
gebruikt heeft als gunningscriteria. ‘We zijn pas net begonnen met circulair 
straatonderhoud, dus we willen de markt de ruimte geven om hiermee aan 
de slag te gaan. Zo voorkom je niet alleen onnodige voorinvesteringen van 
inschrijvende partijen die het werk niet gegund krijgen, maar ook bezwaren 
van hen achteraf. We willen geen aanbiedingen positief beoordelen die in de 
praktijk onrealiseerbaar zijn.’

Aan de toekomst denken 
‘Om alle noodzakelijke kennis en inzet te krijgen van marktpartijen, is open 
communicatie essentieel’, zegt Van den Hoogen. ‘Onze regel is: wie het weet, 
moet het zeggen. Dus als een opdrachtnemer het beter weet, dan willen we 
dat horen. En dan luisteren we daar ook echt naar. Deze werkwijze biedt ruimte 
voor nieuwe ideeën en maakt bezwaren bespreekbaar. Het vraagt om veel 
vertrouwen, maar leidt zeker tot een beter eindproduct.’
De gemeente luistert niet alleen goed naar marktpartijen, benadrukt Van 
den Hoogen. ‘We laten ook bewoners aan het woord. We willen weten hoe 
zij van de straat gebruikmaken. Daarom interviewden we ze. Die gesprekken 
leidden tot interessante keuzes voor de inrichting van de straat. We besloten 
bijvoorbeeld de bus om te leiden die tot nog toe door de straat reed. De impact 
daarvan is groot. Zo kunnen we nu de maximumsnelheid omlaag brengen, de 
straat smaller maken en meer begroeiing plaatsen.’
Bij zo’n straatinrichting denkt de gemeente ook aan de toekomst. Van den 
Hoogen: ‘Waar is over twintig jaar behoefte aan? Wordt dat kruispunt later 
misschien een rotonde, bijvoorbeeld? We weten niet wat er tegen die tijd nodig 
gaat zijn. Maar we laten wel voldoende ruimte open voor mogelijkheden. Let-
terlijk. Zo houden we op de stoep van de Malderburchtstraat een extra strook 
ruimte vrij. Daar doen we nog niks mee, maar die ruimte kan nog goed van pas 
komen. Bijvoorbeeld om extra voorzieningen te leggen als er toch besloten 
wordt dat de wijk gasloos moet worden.’ 

HET RESULTAAT: nieuwe denkwijze 
Van den Hoogen: ‘De behaalde resultaten van dit testproject zijn nog niet 
beschikbaar, want het onderhoud moet nog plaatsvinden. Maar het feit dat 
we nu een model hebben om circulariteit te meten, is voor ons al winst. En 
nog mooier is de nieuwe denkwijze die we ontwikkelen. Die zie ik in de hele 
gemeentelijke organisatie terugkomen. Er is gedrevenheid en enthousiasme 
voor nodig, plus het lef om van gebaande paden af te wijken. We gaan er niet 
meer vanuit dat wij alles wel weten, stellen niet meer alleen technische vragen 
en eisen in aanbestedingen. We vragen om inhoudelijke input van de markt. En 
daarbij beseffen we dat iets wat vijftig jaar geleden een oplossing was dit niet 
per se nog stééds is.’
Naast deze mindset helpt het volgens Van den Hoogen ook dat er een collega 
bij Stadsbeheer zit die zich volledig richt op duurzaamheid en circulariteit. ‘Als je 
deze onderwerpen er maar een beetje bij doet, komt er vaak niks van terecht. 
Als je de ambities op deze vlakken serieus neemt, kun je beter iemand aan-
stellen die zich er fulltime mee bezighoudt, dwars door de organisatie en haar 
projecten heen. Ik ben blij dat wij dat gedaan hebben.’ 
Een laatste advies? ‘Begin gewoon. Organiseer pilots, zoals wij nu doen in de 
Malderburchtstraat. Over tien jaar concludeer je misschien dat je niet alles 
goed hebt gedaan. Maar de klimaatcrisis wordt groter en groter. We hebben als 
gemeenten niet de luxe om eindeloos te wachten; we móéten experimente-
ren. Zo ontdekken we het snelst wat wel en wat niet werkt.’ 

             

Samenvatting
De gemeente Nijmegen streeft naar betaalbaar, duurzaam en circulair onderhoud aan grond, wegen en water. Daarvoor test 
ze nu een nieuwe en innovatieve aanbestedingsvorm: Rapid Circular Contracting (RCC). De test richt zich in het bijzonder op de 
Malderburchtstraat in wijk Nijmegen-Zuid.

Bijzonder
•  De Rijksoverheid stelde in 2018 extra geld beschikbaar om 

via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie 
naar een klimaatneutrale en circulaire economie. De ge-
meente schakelde met het geld uit deze Klimaatenveloppe 
consultancybureau Ecochain in.

•  Ecochain ontwikkelde een tool die de circulariteit van 
straatonderhoud meetbaar maakt. Ook gebruikt de ge-
meente modellen om CO2-besparing te meten.

Geleerde lessen en tips
•  Zorg ervoor dat je helder formuleert wat je doelstellingen 

zijn op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Am-
bitieweb is hier een goed instrument voor.

•  RVO.nl heeft interessante regelingen die je verder kunnen 
helpen. Zo kregen wij expertondersteuning die het meten 
van circulariteit mogelijk maakte.

•  RCC is een goede aanbestedingsvorm als je circulariteit 
wilt stimuleren. Je kunt hiermee optimaal gebruikmaken 
van de kennis van de markt en hechte relaties met die 
markt opbouwen.

•  Wil je circulariteit binnen je organisatie een grotere rol 
laten spelen? Zorg er dan voor dat iemand in je organisatie 
zich volledig op die groei van circulariteit richt. 

•  Je hoeft vooraf niet alles tot in detail uit te tekenen. Begin 
gewoon en wees niet bang om te experimenteren met 
manieren om onderhoud duurzaam en circulair te maken. 
Zo leer je het meest.

•  Verzeker jezelf van steun van het bestuur. Zowel voor je 
lerende aanpak als voor de focus op duurzaamheid en cir-
culariteit. Zonder die steun komt er moeilijk iets tot stand. 

Gemeente Nijmegen   u  Tool die circulariteit meetbaar maakt
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‘Al ons contractmanagement wordt beter 
door focus op circulariteit’ 
De gemeente Winterswijk maakt werk van circulair inkopen en het daarbij behorende contractmanagement. Zo schakelde ze, met 
financiële steun vanuit de Klimaatenveloppe, Rendemint in. Van dit adviesbureau kreeg ze kennis op het gebied van circulair inkopen en 
contractmanagement. Om op ditzelfde vlak een goede start te maken, zette ze bovendien een taskforce op. ‘Je moet collega’s uit alle lagen van 
de organisatie betrekken.’  

Gemeente Winterswijk

DE UITDAGING: circulair contractmanagement

‘Ons kantoormeubilair’, zegt Erny Hogenkamp, inkoopcoördinator bij 
de gemeente Winterswijk. ‘Daarmee is onze eerste kennismaking met 

circulair contractmanagement begonnen. We wilden dat meubilair namelijk 
opnieuw aanbesteden, als onderdeel van de herinrichting van ons gemeen-
tekantoor. Daarbij wilden we circulaire eisen en gunningscriteria stellen, want 
onze ambitie als gemeente is om in 2030 energieneutraal te zijn.’ Maar hoe 
houd je bij het opstellen van je circulaire eisen en gunningscriteria ook alvast 
rekening met het contractmanagement? En hoe implementeer je dat circulaire 
contractmanagement in je hele organisatie? ‘Met die vragen gingen we aan de 
slag.’ 

DE AANPAK: speciale en diverse taskforce
Winterswijk schakelde via de regeling ‘Expertondersteuning’ René de Klerk van 
consultancybureau Rendemint in. ‘René schreef een plan van aanpak dat hij 
in november 2018 samen met mij aan ons managementteam presenteerde’, 
zegt Hogenkamp. ’Centraal in dit plan stond het samenstellen van een task-
force. Dus dat deden we als gemeente. Op aanraden van Rendemint waren de 
leden van deze taskforce gemeentemedewerkers van verschillende afdelingen, 
aangewezen door het managementteam. Zo voorkwamen we dat het project 
alleen een aangelegenheid van de afdeling Inkoop zou worden. Daarnaast 

werd het probleem vanuit verschillende perspectieven benaderd én creëerden 
we draagvlak in de interne organisatie.’

Elkaars taal leren
Uiteindelijk namen er acht medewerkers zitting in de taskforce: een inkoopco-
ordinator, drie budgethouders, twee medewerkers van de afdeling Duurzaam-
heid, een contractmanager en een communicatieadviseur. Door deel te nemen 
aan workshops leerden zij de ins en outs van circulair contractmanagement 
kennen. Die workshops hadden titels als: ‘Wat is contractmanagement binnen 
circulair inkopen?’ en ‘Hoe kan circulair contractmanagement organisatiebreed 
geïmplementeerd worden?’ 
Hogenkamp: ‘In de eerste workshops stelden we onder meer definities op, om 
de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Wat de één bijvoorbeeld als duurzaam 
beschouwde, was niet altijd wat de ander duurzaam vond. Het duurde even 
voordat we inderdaad op één lijn zaten. We moesten elkaars taal leren spreken. 
En sommige deelnemers hadden meer kennis over inkopen en aanbestedin-
gen dan andere.’ 

Kennis delen 
De uitkomst van de workshops zijn vastgelegd in een overzicht. ‘Deze Kennis-
kaart gebruiken we nu om opgedane kennis in onze organisatie te delen. Op de 
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kaart staan bijvoorbeeld het profiel en de taken van een circulair contractma-
nager beschreven.’ 
De gemeente heeft belangrijke lessen geleerd, aldus Hogekamp. ‘Bijvoor-
beeld dat alle eisen en criteria van een aanbesteding toetsbaar, meetbaar en 
handhaafbaar moeten. Dat zorgt voor gezond contractmanagement. Dit geldt 
overigens voor zowel circulaire als níet-circulaire aanbestedingen.’

Beloftes nakomen
Onderdeel van één van de workshops was het evalueren van het contractma-
nagement van eerdere niet-circulaire aanbestedingen. ‘We realiseerden ons 
al snel dat het contractmanagement van ál onze aanbestedingen beter kon’, 
aldus Hogenkamp. ‘Circulair of niet. Denk aan de eisen en beloftes die je in 
contracten met de markt opstelt. Als je niet duidelijk met elkaar afspreekt hoe 
die nagekomen worden, heeft het weinig zin om ze in de toekomst te toetsen 
of handhaven.’
‘Stel bijvoorbeeld dat je een brug wilt laten bouwen’, zegt Hogenkamp, die 
daarmee een voorbeeld uit één van de workshops aanhaalt. ‘Je kunt in je aan-
besteding de eis stellen dat bepaalde onderdelen van die brug 50 jaar moeten 
meegaan. Maar wie controleert dat over 50 jaar? Dat moet je vastleggen. Is 
er na 30 jaar een probleem? Dan is de leverancier verantwoordelijk. Het komt 
hierop neer: als je het niet kan controleren, kan je het net zo goed niet vragen.’
Om resultaten concreet en meetbaar te maken, introduceerde Rendemint ook 
een instrument: de PRP-tool. Hogenkamp: ‘Hiermee maak je circulaire eisen en 
doelstellingen concreet en meetbaar. Dat maakt handhaving en toetsing van 
wat de opdrachtnemers beloofd hebben zeker makkelijker. En dat is essentieel 
om vast te stellen of de samenwerking in het contract je bij de doelstelling 
brengt en de gunning ook rechtmatig is verlopen.

HET RESULTAAT: aangepast contractmanagement 
De aanbesteding voor kantoormeubilair gaat binnenkort van start. Dan 
beginnen twee processen tegelijk: de verbetering van huidig niet-circulair 
contractmanagement én de implementatie van circulair contractmanagement. 
‘Die gelijktijdige aanpak bespaart tijd, geld en het levert synergie op’, zegt 
Hogenkamp. ‘Al zal het wellicht niet zonder slag of stoot gaan. Circulariteit is 
nieuw en ingewikkeld. We willen vanuit circulaire overwegingen bijvoorbeeld 
geen spaanplaat of gelijmd materiaal in ons nieuwe meubilair. Maar onze 
interieurarchitect heeft al vele bedrijven benaderd en is nog niet tevreden. Een 
tip die ik aan andere inkopers wil meegeven, is daarom: hou je doelstellingen 
bescheiden, zeker in het begin. Maak ze beetje bij beetje duurzamer. En doe 
van tevoren goed onderzoek naar wat mogelijk is. Bijvoorbeeld door informa-
tiebijeenkomsten te organiseren, met zoveel mogelijk leveranciers. Dan kun je 
laten weten wat jij wilt, en zij wat ze je kunnen bieden.’ 
Nog een laatste tip? ‘Denk na over welke aanbestedingsvorm je kiest. Je ziet 
bij aanbestedingen waarin circulariteit en duurzaamheid belangrijk zijn steeds 
vaker dat Total Cost of Ownership een rol speelt. Zorg dat jouw aanbestedings-
vorm daarop aansluit.’

             

             

‘Circulair inkopen heeft impact op de hele organisatie’
René de Klerk is directeur van Rendemint, een consultancybureau met experts in circulaire economie en inkoop. Hij organiseer-
de de workshops in Winterswijk en leverde de PRP-tool die circulaire eisen en doelstellingen concreet en meetbaar maakt. ‘We 
krijgen bij deze gemeente steun van hogerop.’

‘Wij hielpen de gemeente Winterswijk met het circulair maken van hun contractmanagement. Dat is bij elke aanbesteding belangrijk, 
maar bij circulaire aanbestedingen extra van belang. We zien soms dat marktpartijen beloven aan alle circulaire eisen en criteria te 
voldoen om een opdracht maar binnen te halen. Om ze te helpen hun beloftes waar te maken kan goed contractmanagement helpen.’

Helder overzicht
‘Om te bekijken of opdrachtnemers doen wat ze beloven, gebruiken wij de PRP-methode. Dit is een tool die circulaire inkoop zo mak-
kelijk mogelijk maakt. Het geeft een helder overzicht van alle afspraken die je als opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar maakt. 
Dat overzicht staat in een database en is makkelijk op te roepen. De PRP-tool maakt vastleggen, verifiëren, handhaven en toetsen van 
de eisen en criteria uit je aanbesteding eenvoudig.

Juiste balans
‘Een belangrijk advies dat wij gemeentes geven: vind bij je aanbesteding de balans tussen hoge duurzaamheids- en circulariteitseisen 
en haalbaarheid. Je wilt niet té streng zijn. Want als een aanbesteding vanwege te hoge eisen mislukt en niemand schrijft zich in, zit je 
als gemeente zonder product of dienst. De Kenniskaart die we samen met de gemeente hebben gemaakt, kan helpen om die juiste 
balans te vinden; de kaart biedt een soort draaiboek dat onder andere helpt realistische eisen te stellen.’

Echte eyeopener
‘Circulair contractmanagement vraagt om een nieuwe mindset, om enthousiasme, om commitment. Bij de gemeente Winterswijk zag 
ik veel bereidheid om ermee aan de slag te gaan. Ook iemand van het managementteam deed mee aan onze training. Die vond de trai-
ning een echte eyeopener en zei: “Je moet het aan den lijve ondervinden om het belang van circulair contractmanagement in te zien.” 
Zulke steun van hogerop draagt bij aan succes.’
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Gemeente Winterswijk   u  Circulair contractmanagement

Samenvatting
Goed contractmanagement speelt een sleutelrol bij circulaire inkoop. Daarom wilde de gemeente Winterswijk haar medewerkers 
daar meer over leren. Ze organiseerde hiervoor workshops in samenwerking met consultancybureau Rendemint. Ook zette de 
gemeente een taskforce op en gaat ze een instrument gebruiken dat circulair contractmanagement makkelijker maakt.

Bijzonder
•  De Rijksoverheid stelde in 2018 extra geld beschikbaar om 

via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie 
naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Win-
terswijk gebruikte het geld uit deze Klimaatenveloppe om 
expertondersteuning te krijgen van Rendemint.

•  De workshops met Rendemint bleken medewerkers niet 
alleen bewuster te maken van het belang van circulair con-
tractmanagement. Ook het contractmanagement in zijn 
algemeenheid is nu beter georganiseerd bij de gemeente.

Geleerde lessen en tips
•  Werk met een taskforce, waarin mensen uit alle lagen 

van je organisatie vertegenwoordigd zijn. Zo creëer je niet 
alleen verschillende inzichten in je problematiek, maar ook 
draagvlak binnen je organisatie.

•  Zorg ervoor dat de begrippen die je met elkaar gebruikt 
voor iedereen helder zijn en dat je zoveel mogelijk dezelf-
de taal spreekt. Dat voorkomt verwarring en miscommu-
nicatie

•  Circulair contractmanagement valt of staat bij duidelijke 
afspraken met de markt. Wie is waar verantwoordelijk 
voor? Geef aan wat jij wilt en kom erachter wat de markt 
biedt. Bijvoorbeeld via marktconsultaties.

• Zorg ervoor dat je steun hebt van het 
 managementteam en bestuur. Zij 
 moeten inzien dat contractmanagement 
 van groot belang is.
• Als je gezamenlijk kennis opbouwt, zorg 
 dan dat je die kennis vastlegt.  Daar heb 
 je profijt van bij toekomstige 
 aanbestedingsprojecten.
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‘Nu weten we waar de kansen voor duurzaam 
onderhoud liggen’
De gemeente Gooise Meren wil dat haar inkoop in 2050 volledig circulair is. Dat doel vereist nu al gerichte actie. Hoe kan ze 
huidige onderhoudsprojecten bijvoorbeeld duurzamer aanpakken? Daarvoor zette de gemeente expertondersteuning vanuit 
de Klimaatenveloppe in. Het resultaat: een uitgebreid kansenrapport. ‘Duurzaam aanbesteden gaat iederéén aan.’

DE UITDAGING: verduurzaming onderhoud 
‘Op dit moment lopen er bij ons ontzettend veel onderhoudsprojecten in de 
openbare ruimte’, vertelt Marjolijn Guijt. Als inkoopadviseur bij de gemeen-
te Gooise Meren is ze bij veel van deze projecten betrokken. ‘We hebben als 
gemeente het doel om in 2050 volledig circulair in te kopen. Ik vroeg me eerder 
dit jaar af: hoe groot is de rol van duurzaamheid eigenlijk in onze huídige on-
derhoudsprojecten? Die bleek heel klein, tot mijn verbazing.’ 
Op Guijts advies nam de gemeente zich voor te onderzoeken of er meer 
verduurzaming mogelijk was in lopende projecten. ‘Met behulp van de steun 
uit de Klimaatenveloppe konden we voor dat onderzoek Jasper Flapper van 
ingenieurs- en adviesbureau Antea Group inschakelen’, zegt Guijt. ‘Niet om álle 
projecten te onderzoeken. Zijn focus moest liggen op de verduurzaming van 
één specifiek project. Maar dan wel op zo’n manier dat we de resultaten ook 
konden gebruiken voor overige projecten.’
De keus viel op het grootschalige onderhoud van de kernen Muiden en Mui-
derberg. ‘Daar zijn bijvoorbeeld de rioleringen aan vervanging toe en is er op 
veel wegen herbestrating nodig. De voorbereiding is al in volle gang, maar er 
moet nog veel gebeuren. Onze vraag aan Jasper Flapper: wat is er in dit onder-
houdsproject nog allemaal mogelijk op het gebied van duurzaamheid?’

DE AANPAK: kennis en draagvlak
‘We begonnen met een aantal bijeenkomsten’, zegt Guijt. ‘De hele projectgroep 
voor het onderhoud in Muiden en Muiderberg zat daarin aan tafel met Jasper Flap-

per en een collega van hem. Samen verkenden we duurzame alternatieven. Hierbij 
ging het niet alleen over circulariteit, maar bijvoorbeeld ook over waterberging en 
het verhogen van de biodiversiteit.’ 

Milieukostenindicator
Kerkhof: ‘Hoe eerder organisaties duurzaamheid meenemen in hun aanbeste-
dingstraject, hoe beter. Als je MVI vanaf het eerste moment meeneemt in de 
aanloop naar je aanbesteding, creëer je er namelijk veel makkelijker draagvlak 
voor. Zowel binnen je organisatie als onder marktpartijen. En dat helpt om 
sneller tot circulaire of klimaatgerichte oplossingen te komen.’ 
Spekreijse en Kerkhof pleiten er zelfs voor om al vóór het aanbestedingstraject 
aandacht te hebben voor duurzaamheid. ‘Dus al in de verre voorbereiding op 
de aanbesteding rekening houden met de klimaatdoelstellingen. In die fase, 
wellicht al een jaar voor de feitelijke uitvoering van die aanbesteding, maken 
organisaties al belangrijke keuzes en stellen ze doelen. Het is dan een stuk 
makkelijker om de uiteindelijke aanbesteding op zo’n manier vorm te geven 
dat deze tot een goede circulaire of klimaatgerichte oplossing leidt.’

Grondstoffenpaspoort
Een andere sessie stond in het teken van het grondstoffenpaspoort. ‘Of zoals 
Jasper Flapper het noemt: de materiaalbalans. In zo’n “paspoort” houd je 
bij welke materialen je hebt gebruikt in de beginfase van een project. Ook 
registreer je welke van deze materialen je overhoudt aan het einde van de 
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gebruiksduur. Zijn dat hoogwaardige materialen die eventueel geschikt zijn 
voor hergebruik? Of houd je slechts laagwaardige grondstoffen over? Door 
deze informatie te verzamelen, creëer je inzicht in de circulariteit over de 
gehele levensduur van je project. Dat inzicht kun je weer gebruiken in volgende 
projecten.’

Kennis en draagvlak
‘Bij de DuboCalc- en grondstoffenpaspoortsessies zaten ook collega’s die niet 
direct te maken hebben met het onderhoud van Muiden en Muiderpoort’, ver-
telt Guijt. ‘Denk aan projectleiders en werkvoorbereiders van andere projecten, 
voor wie deze kennis ook handig is.’ 
Guijt benadrukt het belang om die kennis met de hele gemeentelijke organi-
satie te delen. En om bij al die collega’s draagvlak te creëren voor duurzame in-
koop. ‘Mensen denken helaas al snel: “Dit heeft niets met mijn werk te maken”. 
Vervolgens leunen ze achterover of gaan iets anders doen. Er was bijvoorbeeld 
iemand die zich voor een sessie afmeldde met de reden: “Oh, het gaat over 
inkopen. Daar ben ik niet van, dus daar hoef ik niet aan bij te dragen.” Maar 
duurzaam aanbesteden gaat iederéén aan. Het is niet alleen een inkoopfeestje. 
Dat wilde ik duidelijk proberen te maken.’
Hoe ze dat heeft gedaan? ‘Vooral door aan dat soort mensen aan te geven dat 
het ook hún budget is waarmee we inkopen’, zegt Guijt. ‘En dat het daarom 
goed is dat ze meebeslissen over de aanbestedingskeuzes. Die strategie werk-
te. Ook is het handig om te verwijzen naar het gemeentelijke uitvoeringspro-
gramma, waarin duurzaam inkopen is opgenomen. Hierdoor beseffen mensen 
dat ze niet langer om dit thema heen kunnen. Er is geen discussie mogelijk: we 
moeten ermee aan de slag.’

HET RESULTAAT: kansenrapport en duurzame plannen 
‘De kennis uit onze bijeenkomsten met Antea Group staat nu in een uitgebreid 
kansenrapport’, zegt Guijt. ‘De duurzame maatregelen die we in die sessies 
bespraken, gaan in dit rapport gepaard met oordelen over wenselijkheid en 
haalbaarheid. De uitkomsten van deze oordelen komen terug in grafieken, 
waardoor je als lezer snel overzicht hebt; je ziet direct welke werkzaamheden 
het hoogst scoren op beide criteria. Voor circulariteit is dat bijvoorbeeld het 
hergebruik van vrijkomende materialen. Voor biodiversiteit is dat het vermij-
den van chemische bestrijdingsmiddelen. En voor klimaatadaptatie het afkop-
pelen van de hemelwaterafvoer van het riool, zodat regenwater niet meer naar 
het riool wordt afgevoerd.’

Duurzaamheid meten
Dat je duurzaamheid kunt meten, vond Guijt het meest interessante inzicht. 
‘Voorheen vroegen we aan aannemers: “Hoe duurzaam is dit product?” en 
“Wat doen jullie aan circulariteit?” Dan kregen we van die aannemers verschil-
lende verhalen te horen, die lastig op waarde te schatten waren en waarvan de 
daadwerkelijke duurzaamheid of circulariteit slecht aantoonbaar was. Doordat 
we nu kennis hebben van duurzaamheidsberekeningen, kunnen we aanne-
mers veel beter en eerlijker met elkaar vergelijken.’
Verduurzaming moet niet alleen vanuit de markt komen, benadrukt Guijt. ‘De 
markt is heel enthousiast, maar zij heeft wel opdrachtgevers nodig om aan 
de slag te kunnen. Als gemeente moet je in je aanbesteding ruimte creëren 
voor duurzame alternatieven. Timmer niet alles dicht, maar geef de markt de 
mogelijkheid om nieuwe producten uit te proberen en aan te dragen. En om 
jou ervan te overtuigen dat die materialen er over tien jaar nóg liggen. Want 
dat is wat veel gemeentes spannend vinden: zijn al die innovatieve duurzame 
producten wel van voldoende kwaliteit?’

Duurzaamheid toepassen
Hoe staat het inmiddels met het onderhoudsproject van Muiden en Muider-
poort? Guijt: ‘We zijn helaas nog niet tot een aanbesteding overgegaan. Zoals 
dat gaat met projecten, komen er altijd weer andere dingen op die tijd vragen. 
Maar zodra we de aanbestedingsprocedure in gang zetten, zal duurzaamheid 
daarin centraal staan.’ 
Ze noemt hergebruik als belangrijke pijler. ‘De materialen die we gaan ge-
bruiken, moeten aan het einde van hun levensduur een nieuwe bestemming 
kunnen krijgen. Daarnaast letten we ook op de MKI-waarde van het materiaal. 
Die moet zo laag mogelijk zijn. Tot slot hebben we besloten om minder asfalt 
aan te leggen en zo de CO₂-uitstoot te verminderen. Ja, we hebben een mooi 
beeld voor ogen. En we laten het aan de aannemer om dit beeld in te vullen.’

             

             

‘Het resultaat moet voelen als een gezamenlijk resultaat’
Jasper Flapper werkt bij Antea Group als adviseur duurzaam inkopen Grond-, Weg- en Waterbouw. Samen met een collega 
boog hij zich over het onderhoudsproject Muiden en Muiderpoort. Welke duurzame maatregelen zijn daar nog in te treffen? 
‘Een kansenrapport is zeker niet voor elke gemeente gelijk.’ 

‘De gemeente Gooise Meren vroeg zich af hoe ze het onderhoudsproject Muiden en Muiderpoort kon verduurzamen. Om zo’n vraag 
te beantwoorden, moeten eerst de duurzaamheidsthema’s van de gemeente duidelijk zijn. Die zijn voor elke gemeente weer anders. 
Gooise Meren heeft er vier: energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit. Als je met de verduurzaming van een speci-
fiek project aan de slag gaat, richt je je op die duurzaamheidsthema’s. Dat geeft focus.’

Impact meten
‘De kansen die in ons uiteindelijke rapport voor Gooise Meren staan, dragen bij aan de vier thema’s. Elke kans is beoordeeld op de mate 
van wenselijkheid en de mate van haalbaarheid. Hoe meer impact de maatregel heeft op een van de thema’s, hoe groter de wenselijk-
heid. Die impact kun je vaak meten, bijvoorbeeld met behulp van de software DuboCalc. We hebben de gemeente uitgelegd hoe deze 
werkt. 
De haalbaarheid van een kans hebben we bepaald door te kijken of die kans binnen de planning te realiseren valt, binnen het budget 
van de gemeente past, technisch mogelijk is en een laag risicoprofiel heeft. De scores van wenselijkheid en haalbaarheid zijn opgeno-
men in grafieken. Die geven duidelijk weer welke kansen het meest geschikt zijn voor de gemeente Gooise Meren.’

Draagvlak creëren
‘Tijdens de sessies stuitte ik op weinig draagvlak binnen de gemeente voor duurzaam inkopen. Als je dat merkt, dan is het belangrijk 
om mensen veel ruimte te geven om zelf ideeën aan te dragen. Als adviseur kun je natuurlijk vertellen hoe het allemaal moet. En kun je 
ook al vrij snel een afweging maken voor de gemeente. Maar daar creëer je geen draagvlak mee. Je moet samen oplossingen vinden, 
zodat het resultaat ook voelt als een gezamenlijk resultaat. Daarom stimuleerden we mensen vanuit verschillende disciplines om mee 
te doen aan discussies over duurzaamheidsmaatregelen. Zo versterkten we ook de inbedding van kennis over verduurzaming. Die 
inbedding is net zo belangrijk als het verkríjgen van kennis.’
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Gemeente Gooise Meren   u  Een uitgebreid kansenrapport

Samenvatting
De gemeente Gooise Meren wil onderhoudsprojecten verduurzamen. Voor het onderhoud van de kernen Muiden en Muider-
poort liet zij daarom een kansenrapport met duurzame maatregelen opstellen. Hiervoor schakelde zij een expert in van ingeni-
eurs- en adviesbureau Antea Group. 

Bijzonder
•  De Rijksoverheid stelde in 2018 extra geld beschikbaar om 

via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie 
naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Gooise 
Meren gebruikte het geld uit deze Klimaatenveloppe om 
expertondersteuning te krijgen van Antea Group. 

•  De gemeente heeft nu niet alleen een kansenrapport, 
maar leerde ook hoe ze duurzaamheid kan meten 
met behulp van de software DuboCalc en het 
grondstoffenpaspoort. 

Geleerde lessen en tips
•  Bereken met de software DuboCalc de milieu-impact van 

onderhoudsmaatregelen. Dat maakt duurzaam aanbesteden 
een stuk eenvoudiger. 

•  Creëer met een grondstoffenpaspoort inzicht in je 
materialen: zijn ze hoogwaardig en herbruikbaar of juist 
niet? Gebruik die kennis voor toekomstige projecten. 

•  Duurzaam inkopen gaat iedereen aan, niet alleen inkopers. 
Creëer draagvlak in je organisatie door duidelijk te maken 
dat het om gezamenlijk budget gaat.

•  Wijs ook op het uitvoeringsprogramma waarin circulariteit 
is opgenomen. Daardoor beseffen mensen dat ze niet 
meer om duurzaam inkopen heen kunnen.

• Geef de markt in je aanbesteding de mogelijkheid om zelf 
 nieuwe producten uit te proberen en aan te dragen.
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‘We ontdekten dat veel materialen een 
duurzamere variant hebben’
De wijkrenovatie van de Vogelbuurt is in volle gang. Samen met de buurtbewoners wil de gemeente Lansingerland deze buurt 
toekomstbestendig maken. Het project was al een eind op weg toen zij zich afvroeg of de renovatie nóg duurzamer kon. Het antwoord vond ze 
met expertondersteuning vanuit de Klimaatenveloppe. Die ondersteuning leidde tot concrete adviezen, gebaseerd op een berekening van CO₂-
uitstoot. ‘Je moet durven experimenteren.’ 

DE UITDAGING: nóg duurzamere wijkrenovatie
‘De Vogelbuurt is een wijk uit eind jaren 70, begin jaren 80’, vertelt Maarten 
Soeteman, Senior Projectleider Openbare Ruimte. ‘Er zijn verzakkingen, de 
bestrating en riolering zijn aan vervanging toe en er is veel winst te behalen op 
het gebied van duurzaam bouwen.’ 
De gemeente Lansingerland stelde geld beschikbaar voor een grootschalige 
renovatie van de Vogelbuurt. ‘Buurtverbetering doen we in samenwerking met 
de buurtbewoners’, benadrukt Soeteman, de projectleider van de renovatie. 
‘We zijn de wijk ingegaan en hebben de bewoners gevraagd: “Waar zouden 
jullie, naast de renovatie, nog meer geld in willen investeren?” De gemeente 
stelde twee voorwaarden: de initiatieven moesten én duurzaam zijn én passen 
binnen het kader “van, voor en door de wijk”. Dat leverde mooie ideeën op. 
Bijvoorbeeld om meer vogels aan te trekken in de wijk, duurzamere speel-
toestellen aan te schaffen en een ontmoetingshuis te bouwen. Ook opperden 
wijkbewoners nieuwe mogelijkheden voor waterberging.’
Duurzaamheid was al direct aan het begin een belangrijke pijler van het project. 
‘Die prioritering sluit aan bij het collegeprogramma van de gemeente, waarin 
duurzaamheid en circulariteit hoog op de agenda staan’, zegt Jody Milder, ad-
viseur duurzaamheid openbare ruimte. ‘Bovendien sluit het aan bij onze Visie 
Lansingerland Duurzaam; daarin zijn circulaire economie, energietransitie en 
klimaatadaptatie centrale begrippen.’

‘En duurzaamheid blééf een aandachtspunt bij de wijkrenovatie’, vult Soete-
man aan. ‘Ook toen de voorfase van het project al voorbij was, vroegen we ons 
af of we misschien toch nog een duurzaamheidsslag konden maken. Bijvoor-
beeld in het materiaalgebruik. We waren toen al redelijk ver met de uitwerking 
van het definitieve ontwerp voor de wijkrenovatie. En op technisch gebied 
wisten we al wat we wilden.’ 

DE AANPAK: onderzoek naar materiaal 
Via RVO.nl kwam de gemeente in contact met Antal Hartman, adviseur van Antea 
Group. ‘Hij liet ons zien wat er nog mogelijk was.’ Hartman en zijn collega’s brach-
ten de milieukostenindicator (MKI)-waarde van het renovatiemateriaal in kaart. 
Dat deden zij met behulp van DuboCalc, een softwaretool om de milieukosten van 
materiaal te berekenen. ‘Een lagere MKI-waarde betekent dat er minder CO₂-uit-
stoot is’, legt Soeteman uit. ‘Ze maakten eerst een DuboCalc-berekening voor de 
wijkrenovatie zoals we die we voor ogen hadden. Vervolgens keken ze hoe we de 
MKI-waarde die hier uitrolde verder naar beneden zouden kunnen brengen.’ 
De grootste bijdrage aan de MKI-waarde bleek van betonstraatstenen te komen. 
Soeteman: ‘We kregen het advies om over te stappen op Bio Bound-straatstenen. 
Die zijn gemaakt van restproducten, zoals olifantsgras. Ook van andere materialen 
is vaak een duurzamere variant beschikbaar. Cement schijnt bijvoorbeeld erg ver-
vuilend te zijn. Daar zijn eveneens biobased alternatieven voor te vinden. De advi-
seurs van Antea Group vertelden ons over dit soort alternatieven. Heel waardevol.’

Gemeente Lansingerland42
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HET RESULTAAT: inspiratie voor later 
Hoe waardevol ook, uiteindelijk besloot de gemeente geen gebruik te maken 
van de materiaalalternatieven. ‘Het zou nu te veel risico’s met zich meebren-
gen’, verklaart Soeteman. ‘De duurzame materialen die aan bod kwamen, 
waren namelijk nog niet gecertificeerd. Het zijn innovatieve producten en dat is 
hartstikke goed. Maar we weten niet of die producten ook in de toekomst goed 
zullen blijven. Wie weet zakken ze over twintig jaar – of nog eerder – volledig in 
elkaar. Die risico’s willen ook aannemers liever niet dragen, merkten we tijdens 
gesprekken met de markt.’   
Zijn de DuboCalc-berekeningen en adviezen dan voor niets geweest? ‘Zeker 
niet’, zegt gemeentelijk duurzaamheidsadviseur Milder. ‘Onze duurzaamheids-
visie bestaat uit strategische doelen. Om die doelen te behalen, moeten we het 
gat tussen de visie en de praktijk dichten. De concrete kennis die we hebben 
opgedaan met het ondersteuningstraject, helpt daarbij. In nieuwe projecten 
kunnen we nu een beroep doen op deze kennis. En zo bijvoorbeeld in een 
vroeger stadium duurzame materiaalkeuzes maken.’

Breed draagvlak creëren
Soeteman: ‘Wij waren de voorfase van het project al voorbij toen we de 
mogelijkheid kregen Antea Group in te schakelen. En juist in die voorfase is er 
meer mogelijk. Dan kun je bijvoorbeeld nog inzetten op de certificering van 
alternatieve materialen.’ Hij raadt andere gemeenten dan ook aan om zo vroeg 
mogelijk de kansen voor duurzaamheid te onderzoeken. ‘Betrek daar zoveel 
mogelijk disciplines bij – vanuit de gemeentelijke organisatie en vanuit de 
markt. Dat leidt tot de meeste goede ideeën en ingevingen. Bovendien creëer 

je zo een breed draagvlak voor een duurzame aanpak van wijkrenovaties.’ 
De Antea Group heeft verduurzaming bij de gemeente Lansingerland echt in 
beweging gebracht, aldus Milder. ‘We denken meer na over de verduurzaming 
van toekomstige projecten. En over het concretiseren van onze duurzaam-
heidsvisie. Hoe we verduurzaming precies aanpakken, zal per project verschil-
len. We gaan onder andere gebruikmaken van de procesaanpak Duurzaam 
GWW 2.0. Hoe meer ervaring we hebben met duurzaam renoveren, hoe beter 
we zullen weten wat werkt en niet.’ 

Durven experimenteren
‘Om uit te vinden wat wel en niet werkt, wil de gemeente ook meer experi-
menteren’, vult Soeteman aan. ‘Je moet dingen durven uitproberen. Voor de 
Vogelbuurt hebben we weliswaar niet gekozen voor duurzamere materialen, 
maar we willen die in de toekomst wel testen. Op kleine schaal. Dus niet direct 
een hele wijk met Bio Bound-straatstenen volleggen, maar gewoon hier en 
daar eens verschillende materiaalsoorten toepassen. En vervolgens scherp 
controleren hoe dat uitpakt.’ 
Ondertussen verloopt de wijkrenovatie van de Vogelbuurt zo duurzaam 
mogelijk. Soeteman: ‘We werken heel circulair. De materialen die we uit de wijk 
verwijderen, zoals stenen, gaan we zoveel mogelijk hergebruiken voor nieuwe 
bouwprojecten. Al is het maar voor iets tijdelijks, zoals de aanleg van bouwwe-
gen. Daarna kunnen die materialen nóg een levenscyclus krijgen, namelijk als 
fundatie- en puinmateriaal. Ook de vrijgekomen aarde uit de Vogelbuurt zullen 
we hergebruiken. In de eerste plaats als voorbelasting van de bouwgrond, in de 
tweede plaats als afwerkingsmateriaal. We gaan overal heel bewust mee om.’

             

Samenvatting
De gemeente Lansingerland gaat de wijkrenovatie van de Vogelbuurt duurzaam aanpakken. Om inzicht te krijgen in de 
CO₂-uitstoot die renovatiematerialen met zich meebrengen, liet ze een externe expert een berekening maken van de 
milieukostenindicator (MKI)-waarde. De milieukostenindicator drukt de milieu-impact van een product uit in euro’s.  

Bijzonder
•  De Rijksoverheid stelde in 2018 extra geld beschikbaar om 

via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie 
naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Lan-
singerland gebruikte het geld uit deze Klimaatenveloppe 
om expertondersteuning te krijgen van het bureau Antea 
Group.

•  De CO₂-uitstoot die de renovatie van de Vogelbuurt 
veroorzaakte bleek lager te kunnen, onder andere door 
over te stappen op andere stenen. De gemeente neemt 
de opgedane kennis mee bij toekomstige projecten. Ook 
wil ze op kleine schaal experimenteren met duurzaam 
renovatiemateriaal.

Geleerde lessen en tips
•  Breng de MKI-waarde van je renovatiemateriaal in kaart. 

Dat kan bijvoorbeeld met de softwaretool DuboCalc. Hoe 
lager de MKI-waarde, hoe minder CO₂-uitstoot met je 
materiaal gepaard gaat.

•  Bepaal al in de voorfase van je project of je duurzamere 
materialen wilt toepassen. Mogelijk zijn deze nieuw en 
daardoor nog niet gecertificeerd. Probeer voor certificatie 
te zorgen en nodig de markt uit om met de materialen te 
werken.

•  Probeer duurzamer materiaal op kleine schaal uit. Niet 
meteen een hele wijk volleggen met die nieuwe stenen, 
dus, maar gewoon hier en daar eens wat toepassen. Con-
troleer scherp wat het resultaat is

•  Laat zoveel mogelijk disciplines (binnen je organisatie en 
vanuit de markt) meedenken over mogelijkheden om 
duurzamer te werken. Zo creëer je ook het noodzakelijke 
draagvlak voor je duurzame aanpak.

Gemeente Lansingerland   u  Milieu-impact in euro's uitdrukken
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‘Ons nieuwe rekenmodel is een springplank 
naar duurzaamheid’
Hoe dragen gemeentelijke maatregelen bij aan de duurzaamheid van een project? De gemeente Lelystad zocht een manier om dat 
inzichtelijk te maken. Ze kreeg daarvoor expertondersteuning vanuit de Klimaatenveloppe: samen met een advies- en ingenieursbureau 
ontwikkelde zij een speciaal rekenmodel. ‘We kunnen nu bij elk project zien hoe maatregelen scoren op duurzaamheid.’

DE UITDAGING: inzicht in impact maatregelen 
Er zijn veel onderhoudsprojecten in de gemeente Lelystad. ‘We hebben één van 
die projecten gekozen om openstaande duurzaamheidsvraagstukken aan te 
pakken’, vertelt Rin van Keulen, projectmanager team fysiek bij de gemeente. 
‘We overwegen bijvoorbeeld de bestrating anders in te richten. Zo willen we 
– nu nog veel toegepaste – gesloten bestrating vervangen door elementenbe-
strating. Dat is bestrating waarbij losse elementen losjes met elkaar verbonden 
zijn. We wisselen grijs in voor groen; minder beton, meer planten.’ 
Daar komen concrete keuzes bij kijken, zegt ze. ‘Bijvoorbeeld het type bestra-
ting. Gaan we voor een gebakken product? Voor beton? Of kiezen we toch voor 
asfalt?  Voordat we aan de slag gaan wegen we de voors en tegens van dit soort 
zaken af. We willen natuurlijk wél de meest duurzame keuzes maken.’

Inspelen op kansen
Hoe kun je het best de kansen grijpen op het gebied van duurzaamheid en 
circulariteit? Dat is voor veel gemeenten nog best een zoektocht, zegt Van 
Keulen. ‘Ook in Lelystad is het een uitdaging om strategie, tactiek en uitvoe-
ring goed op elkaar te laten aansluiten. Door op tactisch niveau in te spelen 
op kansen kunnen we ideeën naar realiteit vertalen. Marktpartijen kun je in 
de uitvraag uitdagen om met duurzaamheidsmaatregelen te komen. Binnen 
traditionele contracten is het goed vooraf te sturen op de keuzes die gemaakt 
worden, bijvoorbeeld voor materialen die je gebruikt. Daarbij helpt het als je 

keuzes meetbaar maakt – met behulp van een rekenmodel dat op verschillen-
de niveaus is in te zetten.’

DE AANPAK: ontwikkeling rekenmodel 
Van Keulen: ‘We zijn begonnen met het op papier zetten van verschillende denk-
richtingen: wat is voor ons als gemeente belangrijk als het gaat om duurzaam en 
circulair onderhoud? Vervolgens zijn we met de markt in gesprek gegaan over de 
mogelijkheden. Dit leverde een hoop kennis op.’
Na die marktgesprekken ging de gemeente op zoek naar een manier om opgedane 
kennis te vertalen naar concrete inzichten en gerichte acties. ‘Toen ontstond het 
idee om een rekenmodel te ontwikkelen; een instrument waarmee we zouden 
kunnen inschatten in hoeverre een bepaalde maatregel daadwerkelijk voor duur-
zaam en circulair onderhoud zou zorgen.’ Het gaat daarbij echt om een schatting, 
benadrukt Van Keulen. ‘We kunnen alleen uitgaan van een aanname over de 
spreiding van breukpercentages bij onderhoud, gedurende de levenscyclus van 
materialen.’

Duurzaamheidsscores berekenen
Van Keulen liep al enige tijd met het idee van een rekenmodel rond, toen de 
gemeente Lelystad te horen kreeg dat ze gebruik kon maken van expertonder-
steuning via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). ‘Ik kreeg de 
kans deze ondersteuning in te zetten voor de realisatie van het model’, zegt hij. 

Gemeente Lelystad46
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‘We kwamen in contact met Mandy van Leeuwen van advies- en ingenieursbu-
reau ARCADIS. Er volgde een aantal gesprekken waarin we de plannen voor het 
Groot onderhoud in een buurt doornamen en ik het idee voor het rekenmodel 
voorlegde. Met behulp van het Ambitieweb brachten we samen in kaart welke 
duurzaamheidsthema’s voor onze gemeente van belang zijn. Daarna gingen we 
aan de slag met de daadwerkelijke ontwikkeling van het rekenmodel.’
Dat model kreeg vorm als een uitgebreid invulbestand in Excel. ‘Bewust in Excel 
om doorontwikkeling mogelijk te maken in deze fase’, zegt Van Keulen. Hij legt 
uit hoe het bestand werkt: ‘Je kunt verschillende maatregelen invoeren en zien 
hoe die maatregelen scoren op een van de duurzaamheidsthema’s. Neem de 
maatregel “Asfalt verwijderen en betonstraatstenen inzetten”. Betonstraatste-
nen kun je eenvoudiger uit een straat halen en dus hergebruiken. Ook hebben 
ze een lagere Milieu Kosten Indicator-waarde; een waarde die onder meer de 
uitstoot van CO2 weergeeft. Het gebruik van betonstraatstenen scoort hiermee 
hoog op de thema’s Materialen en Energie. Daarnaast toont het model de inves-
teringskosten van een bepaalde maatregel. Want ook daar moet je  op letten.’

Grip krijgen op cijfers
Het gebruik van het model is vrij eenvoudig. ‘Mandy van Leeuwen liet ons zien 
hoe we het model kunnen inzetten. We vulden het vervolgens samen in voor 
het Groot-onderhoudsproject. Ze gaf ons ook een leeg bestand, dat we kunnen 
gebruiken bij nieuwe projecten. Met dit model kunnen we voortdurend zien 
hoe duurzaam we bezig zijn.’ Daarbij is het van belang om echt alle gegevens 
in te voeren. ‘Denk bijvoorbeeld aan water’, zegt van Keulen. ‘Ondanks dat het 
inmiddels vanzelfsprekend is om daar spaarzaam mee om te gaan, maakt het 
toch onderdeel uit van de totale berekening. En een mooi bijkomend voordeel: 
het maakt je als gemeente bewust op welke vlakken je al wél duurzaam bent. 
Op watergebruik scoren we dus al goed.’
Ondanks zo’n rekenmodel is het lastig om weloverwogen keuzes te maken en 
collega’s te overtuigen door enkel een getal of waarde. De berekeningen achter 
de getallen blijft voor van Keulen nog een black box. ‘Het vereist expertise en 
daar zou ik nog wel meer zicht en grip op willen hebben. Daarnaast is het lastig 
om het model telkens met alle relevante materiaaldata te vullen. Maar dat is 
wel nodig om  een concreet beeld te vormen van de duurzaamheidsscore.’

HET RESULTAAT: bewustwording en concretisering
Het rekenmodel vormt een springplank binnen de gemeente Lelystad. ‘Het 
zorgt voor bewustwording bij keuzes op het gebied van duurzaamheid’, 

vertelt Van Keulen. ‘We constateren dat mensen minder snel een keuze op de 
automatische piloot maken, er iets langer bij stilstaan. Door het model gaan zij 
sneller het gesprek aan over duurzaamheid en circulariteit. In die gesprekken 
ontdek je welke belangen er spelen en waar er eventueel nog meer kansen 
liggen. Deze inzichten gebruiken we om het model weer aan te scherpen. En 
dat was precies ons doel: abstracte thema’s vertalen naar concrete mogelijk-
heden.’

Rekening houden met duurzaamheid
Het rekenmodel heeft tot nieuwe keuzes geleid binnen het Groot-onder-
houdsproject. ‘Bijvoorbeeld om die betonstraatstenen te gebruiken in plaats 
van asfalt.’ Het voornemen is om het model in toekomstige projecten stan-
daard in te zetten. Van Keulen: ‘Natuurlijk doen zich in de praktijk wel nieuwe 
uitdagingen voor. Duurzame alternatieven zijn vaak duurder en dat leidt tot 
discussie. De keuzes moeten wel passen binnen het onderhoudsbudget. Daar-
naast vragen verschillende maatregelen om verschillende onderhoudswijzen. 
Zo heeft elk materiaal unieke eigenschappen: doorbuiging, stijfheid, weerstand 
tegen vervorming, temperatuurgevoeligheid, terugneembaarheid, enzovoorts. 
Het dimensioneren van een wegconstructie en vervolgens het doorrekenen 
van een milieuscore waarbij we circulariteit in beschouwing nemen, vereist 
kennis.’

Toekomstbestendige keuzes maken
‘Houd het praktisch en realistisch.’ Dat is de belangrijkste tip die Van Keulen wil 
meegeven aan andere gemeentes die zich met duurzaamheid en circulariteit 
bezighouden. ‘Denk niet te moeilijk. Soms is de oplossing gewoon heel een-
voudig.’ Zijn advies: zorg ervoor dat mensen binnen een overheidsorganisatie 
op strategisch, tactisch en operationeel niveau met elkaar gaan overleggen. ‘Ga 
dus met beleidsmedewerkers om de tafel zitten om gezamenlijk tot een invul-
ling van doelstellingen te komen. Stel daarbij vragen: waarom doen we dingen 
eigenlijk op een bepaalde manier? Hoe kan het anders? Zijn we bereid ons 
gedrag aan te passen? In de beginfase vereisen dit soort vragen even gerichte 
aandacht, maar ze zullen al snel onderdeel zijn van een integraal beleid.’
Van Keulen ziet duurzaamheid en circulariteit als pure noodzaak. ‘We moeten 
er als overheidsorganisaties mee aan de slag. In de huidige tijd zijn materialen 
nog volop beschikbaar, maar de schaarste neemt rap toe. Die schaarste zal zich 
ook vertalen naar geldstromen. Daar kun je als gemeente nu al op voorsorte-
ren. Door toekomstbestendige keuzes te maken die aansluiten op je duur-
zaamheidsthema’s.’

             

Samenvatting
De gemeente Lelystad wil abstracte duurzaamheidsthema’s vertalen naar concrete mogelijkheden. Met hulp van het bureau 
ARCADIS ontwikkelde zij een rekenmodel dat de impact van verschillende maatregelen op duurzaamheidsthema’s weergeeft. 

Bijzonder
•  De Rijksoverheid stelde in 2018 extra geld beschikbaar om 

via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie 
naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Lelystad 
gebruikte het geld uit deze Klimaatenveloppe om exper-
tondersteuning te krijgen van Arcadis.

•  Het rekenmodel maakt inzichtelijk in hoeverre de ge-
meente al invulling geeft aan haar duurzaamheidsthe-
ma’s. Het is een toegankelijk middel dat voor elk project 
inzetbaar is en de kennis over duurzaamheid vergroot.

Geleerde lessen en tips
•  Heb je als medewerker ideeën voor duurzaamheid? Ga 

erover in gesprek met stakeholders binnen je organisatie 
en enthousiasmeer collega’s.

•  Stel daarbij vragen: ‘Waarom doen we dingen op een 
bepaalde manier? Hoe kan het anders? Zijn we bereid ons 
gedrag aan te passen?’

•  Houd oplossingen praktisch en realistisch. Denk niet te 
moeilijk; soms is de oplossing eenvoudig.

•  Maak toekomstbestendige keuzes. Materialen worden 
steeds schaarser. Wat nu nog relatief goedkoop is, zal door 
schaarste duurder worden. 

Gemeente Lelystad   u  Rekenmodel maakt duurzaamheid inzichtelijk

49



5150

‘Ook sceptici zien nu dat ICT circulair 
én functioneel kan zijn’
De gemeente Zaanstad heeft een missie: inkoop circulair en klimaatneutraal maken. Dus zet ze daarop in bij aanbestedingen. Ook bij de aanschaf 
van nieuwe ICT. Om marktpartijen objectief met elkaar te kunnen vergelijken, schakelde de gemeente een expert in – met ondersteuning vanuit de 
Klimaatenveloppe. ‘We weten nu beter hoe de duurzame wereld in elkaar steekt.’

DE UITDAGING: duurzame ICT-hardware
‘Computers, toetsenborden, laptops, telefoons en servers. We kopen als 
gemeente heel wat ICT-hardware in.’ Aan het woord is Juul Nederhorst, 
Adviseur Duurzaam Inkopen bij de gemeente Zaanstad. ‘De ICT-contracten 
met aanbieders liepen in 2019 af. ‘En tegelijkertijd groeide onze ambitie om 
klimaatneutraal en circulair te worden. Die ambitie namen we mee in het 
opstellen van nieuwe contracten en aanbestedingen. Maar het toepassen van 
klimaatneutraliteit en circulariteit in aanbestedingen is op een aantal onderde-
len nog nieuw voor onze gemeente. Met het vergelijken van de verschillende 
klimaatneutrale en circulaire aanbiedingen van leveranciers hadden we geen 
ervaring. Daarom schakelden we de hulp van een expert in.’

DE AANPAK: sturing van collega’s en markt 
‘Claims over de duurzaamheid van producten verschillen enorm per aanbieder’, 
zegt Nederhorst. ‘De ene aanbieder zegt: “Wij kunnen al onze producten onder 
circulaire garanties leveren”. Terwijl je van een ander hoort: “Met onze producten 
bespaar je minimaal 20 procent energie extra.” Nou, vertel jij mij dan maar eens 
wat de beste keuze is.’ 
De expert die werd ingeschakeld, Esther van Bergen van consultancybureau Cenex, 
bracht daar voor een deel duidelijkheid in. ‘Ten eerste door aanbiedingen vergelijk-
baar te maken’, aldus Nederhorst. ‘En ten tweede door te laten zien hoe de duur-
zame wereld in elkaar steekt, niet alleen op ICT-gebied maar ook in het algemeen. 
Het was erg leerzaam om meer over die wereld te weten te komen. Het helpt ons 

als gemeente om antwoorden te formuleren op belangrijke vragen. Zoals: hoe 
gaan we klimaatneutraliteit en circulariteit permanent een plek geven binnen de 
organisatie? En hoeveel ruimte geven we aan duurzaamheid?’

Marktconsultatie hergebruiken
‘Niet alleen de gemeente beweegt meer richting duurzaamheid’, stelt Neder-
horst. ‘Ook de markt doet dat. Daar leveren wij als opdrachtgever een be-
scheiden maar belangrijke bijdrage aan. Hoe? Door duurzaamheidseisen op te 
nemen in aanbestedingen.’ Ze wijst erop dat steeds meer gemeentes hiermee 
beginnen, geïnspireerd door degene die het al doen. ‘Zelf werden we geïnspi-
reerd door de gemeente Amsterdam.’
Zaanstad kon de marktconsultatie die Amsterdam eerder in de markt had ge-
zet bijvoorbeeld goed gebruiken. ‘De onderdelen die voor ons relevant waren, 
namen wij over. Zo hoefden we het wiel niet opnieuw uit te vinden.’ Voordat de 
gemeente haar duurzame aanbesteding de deur uit deed, sprak zij uitgebreid 
met Amsterdam. ‘We vroegen ze om ons persoonlijk te vertellen wat wel en 
niet werkt. Niet via een formeel document, maar van mens tot mens.’ 

Invloed vergroten
De markt beweegt weliswaar richting duurzaamheid, maar kan nog wel een 
duwtje in de rug gebruiken, stelt Nederhorst. ‘Bedrijven kunnen vaak duurza-
mer worden. Wij laten hun graag zien dat duurzaam ook rendabel kan zijn en 
zetten hen waar nodig op het spoor om de mogelijkheden te onderzoeken.’ 
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Gebrek aan duurzaamheid is zeker niet altijd een kwestie van onwil of onbe-
kendheid met duurzame mogelijkheden, geeft Nederhorst toe. ‘De keten is 
soms erg complex. Zo gebruiken wij graag een bepaalde smartphone, omdat 
die het beste met ons beveiligingssysteem samenwerkt. Wij stellen duurzaam-
heidseisen aan onze leverancier, zoals in dit geval de internationale sociale 
voorwaarden. Deze is afhankelijk van de verschillende producenten en merken. 
Voor een smartphone-fabrikant kan het lastig zijn grip te krijgen op de com-
plexe waardeketens waar zij deel van uitmaken. Zo’n fabrikant krijgt te maken 
met een waslijst aan moeilijk controleerbare leveranciers en onderaannemers. 
Daar komt bij dat wij natuurlijk niet direct zakendoen met de fabrikant, maar 
met resellers, oftewel tussenpersonen. En hun invloed is al helemaal beperkt.’

Omslagpunt bepalen
Het was voor Nederhorst een uitdaging om intern consensus te krijgen voor 
klimaatneutrale en circulaire ICT. ‘Aan onze hardcore ICT’ers was de noodzaak 
daarvan soms best lastig uit te leggen’, vertelt Nederhorst. ‘Ze zien wel het be-
lang in van een betere wereld, natuurlijk. Maar tegelijkertijd waren ze sceptisch 
en stelden ze legitieme vragen. Dilemma’s waar ik niet altijd een antwoord op 
had. Zoals: hoe verhoudt energiebesparing zich tot circulariteit? En als je moet 
kiezen: wat is belangrijker? 
De expert die de gemeente inschakelde, hielp hen dit soort vragen te beant-
woorden. Nederhorst: ‘Zij bouwde voor ons een model waarmee we konden 
berekenen of een investering in duurzaamheid de moeite waard zou zijn; of de 
klimaatneutrale en/of circulaire opbrengst dan wel hoog genoeg zou uitvallen. 
We konden zo het omslagpunt bepalen bij het evenwicht van energiebesparing 
versus grondstoffenbesparing.’

HET RESULTAAT: stapsgewijze verandering 
De afdeling ICT van de gemeente Zaanstad neemt duurzaamheid mee in haar 
inkopen. ‘Voor wat betreft duurzame ICT gaat dat stap voor stap’, zegt Ne-
derhorst. ‘We gooien niet ineens alles om. Als we nu een uitvraag doen onder 
contract, vragen we de leverancier bijvoorbeeld wat ze “normaal gesproken” 
zouden aanbieden én wat ze aanbieden als ze circulariteit meenemen. We 
willen die twee opties kunnen vergelijken, om er vervolgens goed beargumen-
teerd eentje te kiezen.’

Andere afdelingen van de gemeente zijn ook geïnspireerd geraakt om met 
circulariteit aan de slag te gaan, vertelt Nederhorst. ‘Sceptici hebben gezien 
dat het mogelijk is circulair te zijn zonder dat dit ten koste van functionaliteit 
en bruikbaarheid gaat. En zodra collega’s eenmaal een goede ervaring hebben 
met duurzaamheid, vinden ze het ook vaak minder spannend. Onbekend 
maakt nu eenmaal onbemind.’

Contractmanagement inrichten
Nederhorst deelt haar geleerde lessen graag met andere gemeenten. ‘Zorg dat 
je contractmanagement op orde is. Je kan alles mooi op papier uitvragen aan 
de markt, maar de echte resultaten behaal je in de contractfase. Een contract-
manager is daarbij belangrijk.’ Ze raadt aan heldere Kritische Prestatie Indica-
toren (KPI’s) en Service Level Agreements (SLA’s) in contracten op te nemen. 
‘Op concrete en meetbare resultaten kun je sturen. Vraag dus om rapportages 
die aantonen dat er zo min mogelijk verpakkingsmateriaal gebruikt is. Laat je 
partners aantonen dat ze klimaatneutraal transporteren. En toets of dat klopt.’
Ook belangrijk, aldus Nederhorst: regelmatig met je projectteam om de tafel 
zitten, om te kijken hoe contracten duurzamer kunnen. ‘Dat doe ik zelf ook. Ik 
zie dat duurzaamheid en steeds meer aandacht krijgt. Het onderwerp is nog re-
latief nieuw, maar ik verwacht dat duurzame inkoop vrij snel heel normaal gaat 
worden. Ik ben degene die binnen onze gemeente over duurzamere inkoop 
adviseert. Een heel mooie baan natuurlijk, maar ergens hoop ik dat mijn rol 
over een paar jaar niet meer nodig is.’

             

Samenvatting
Om de duurzame en klimaatneutrale ambities van de gemeente Zaanstad waar te maken, koopt de gemeente ICT 
klimaatneutraal en circulair in. Haar opdracht: aanbiedingen van marktpartijen objectief met elkaar vergelijken. Ook gebruikte 
de gemeente een eerder gedane marktconsultatie van de gemeente Amsterdam als basis voor de uitvraag.  

Bijzonder
•  De Rijksoverheid stelde in 2018 extra geld beschikbaar om 

via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie 
naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Zaanstad 
gebruikte het geld uit deze Klimaatenveloppe om exper-
tondersteuning te krijgen van consultancybureau Cenex.

•  De gemeente was het pad van duurzaamheid al inge-
slagen en inspireert daarmee de hele gemeentelijke 
organisatie. De ICT-aanschaf is een van de aanbeste-
dingstrajecten waar circulair en klimaatneutraal inkopen 
daadwerkelijk toegepast werd.

Geleerde lessen en tips
•  Maak gebruik van de kennis van collega-overheden. Kijk 

daarbij niet alleen naar wat gepubliceerd is, maar neem 
ook contact op en stel vragen.

•  Stop je energie in haalbare doelen. Als je organisatie iets 
nog niet circulair of klimaatneutraal kan of wil maken, richt 
je dan op iets waarbij zij dat wél kan en wil.

•  Zorg ervoor dat je contractmanagement op orde is en stel 
zo mogelijk een contractmanager aan. Daadwerkelijke 
resultaten behaal je namelijk pas in de contractfase.

•  Neem je interne organisatie mee in wat je doet. Zij zullen 
je dilemma’s voorleggen. Zorg dat je antwoord kunt geven 
en begrip kweekt.

Gemeente Zaanstad   u  ICT circulair en duurzamer
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‘We moesten de wet opnieuw interpreteren 
voor onze duurzame ICT’ 
De gemeente Amsterdam wil haar ICT verduurzamen. Daarom deed zij een circulaire en duurzame uitvraag aan de markt. Maar hoe moest 
ze inschrijvingen op meetbare, objectieve en concrete wijze beoordelen? Om hierover te leren voerde zij een pilot uit, met expertondersteuning 
vanuit de Klimaatenveloppe. ‘Dit pad is nog niet eerder bewandeld.’

DE UITDAGING: verduurzaming ICT
Verduurzamen in de ICT is hard nodig, vindt Lesley Le Roux, tactisch inkoper 
ICT bij de gemeente Amsterdam. ‘En daarbij gaat het om méér dan alleen het 
apparaat en zijn verbruik. Want ook de dienstverlening van de keten om appa-
raten heen is een bron van vervuiling. Hoe duurzaam is de gehele levenscyclus 
van een apparaat? Vindt er bijvoorbeeld afvalscheiding plaats? Is er sprake van 
een cradle-to-cradle-benadering; van hergebruik van materiaal en grondstof-
fen? Het lijkt eenvoudig om dit alles mee te nemen in een aanbesteding. Maar 
dat is het niet. De Aanbestedingswet bepaalt namelijk dat je in een aanbeste-
ding alleen eisen, voorwaarden en criteria mag stellen die samenhangen met 
het voorwerp van de opdracht, niet met de dienstverlening eromheen.’

DE AANPAK: strategie en samenwerking 
Le Roux wilde een strategie ontwikkelen waardoor het bij ICT-aanbestedingen 
mogelijk zou worden wél duurzaamheidsvragen te stellen over de keten. In 2018 
zag hij dat de tijd daarvoor rijp was. ‘In ons gemeentelijk coalitiebeleid ligt eindelijk 
een sterke nadruk op circulariteit en klimaatneutraliteit. In de stad Amsterdam is 
duurzaamheid nu een van de belangrijkste aandachtspunten. En de media rappor-
teren dagelijks over milieukwesties.’ 
Om zijn strategie tot stand te brengen, ging hij de samenwerking aan met diverse 
interne en externe experts. ‘We hadden al snel medestanders binnen de gemeen-
telijke organisatie’, zegt Le Roux. ‘Zoals onze adviseur duurzaamheid, die het 
mvo-beleid coördineert. Maar we stuitten ook op weerstand. Een conventionele 
visie op ICT is bij behoorlijk wat mensen nog overheersend. Zij willen alles graag 

houden zoals het is, omdat ze begrijpen hoe dat werkt. Vernieuwing roept vaak de 
angst op van vertraging in werk, van het niet halen van deadlines.’ Daarnaast zijn er 
ook externe uitdagingen. ‘Als wij onze inkoopeisen en -criteria veranderen, zullen 
leveranciers hun verdienmodel moeten aanpassen. Willen ze dat wel?’

Voorwerp uitgebreider beschrijven
Voor het opstellen van een nieuwe aanbestedingsstrategie hanteerde de pro-
jectgroep een tweeledige focus. ‘Enerzijds voerden we een juridische discussie’, 
stelt Le Roux. ‘Wat is er mogelijk binnen de Aanbestedingswet? Anderzijds 
richtten we ons op de markt: de fabrikanten en de inschrijvers voor ICT-aan-
bestedingen. Hoe konden we hen meekrijgen in onze duurzamere aanbeste-
dingsstrategie? Verschillende juristen die ik sprak zeiden dat er best een nieuwe 
interpretatie van de Aanbestedingswet mogelijk was. Die overtuiging vond 
ik ook bij Obbe Wassenaar, een specialist op het gebied van aanbestedingen 
van Obbe.nl. Dat is een adviesbureau dat overheden helpt bij het vormgeven 
van aanbestedingsprocessen. Wij huurden hem in met ondersteuning uit de 
Klimaatenveloppe.’
Wat houdt die nieuwe interpretatie precies in? ‘Het is eigenlijk heel simpel’, 
zegt Le Roux. ‘We gaan ervan uit dat we het voorwerp uitgebreider mogen be-
schrijven dan tot nog toe gebruikelijk is. In plaats van “smartphone” zeggen we 
bijvoorbeeld “duurzame smartphone”. Het idee is dat we vervolgens mogen 
aangeven wat we verstaan onder het “duurzame” aspect, én eisen en criteria 
mogen stellen op dit gebied. Dat kan dus ook inhouden dat de fabrikant afval 
scheidt tijdens het productieproces van de smartphone.’
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Beoordelingsmodel opstellen
‘Als onze nieuwe interpretatie van de Aanbestedingswet door de markt opge-
pikt wordt, ontstaat hopelijk een nieuwe, hogere standaard voor duurzame ICT. 
Als dat gebeurt, dan kunnen we echt aan de slag met een nieuw beoordelings-
model voor de plannen van inschrijvers van aanbestedingen. We hebben dat 
model al opgesteld. Het houdt rekening met verschillende aspecten die bij de 
aanschaf en het bezit van ICT aan bod komen, maar ook met het gebruik van 
apparaten – bijvoorbeeld voor gemeentelijke dienstverlening.’
Daarnaast neemt het model de ‘volwassenheid’ van de inschrijver in aanmer-
king, zegt Le Roux. ‘Anders gezegd: waar staat de inschrijver met zijn eigen 
plannen om als organisatie duurzaam en circulair te worden? En wat doet 
hij om de keten te bewegen datzelfde doel na te streven? Wij geven aan wat 
we willen, namelijk realisatie van de gemeentelijke ambities circulariteit en 
klimaatneutraliteit. Inschrijvers kunnen vervolgens nadenken hoe zij daar 
invulling aan willen geven.’

Bedrijven informeren en uitdagen
Goede afstemming met de markt is volgens Le Roux essentieel om duurzaam 
aanbesteden tot een succes te maken. ‘We hebben veel bedrijven bezocht 
– onder meer via de ICT-leernetwerken van PIANOo, Expertisecentrum 
Aanbesteden – om te vertellen wat we willen bereiken. De meesten hebben 
duurzaamheid ook hoog in het vaandel staan, dus daar kregen we positieve 
reacties op. De vraag was wel in hoeverre zij kunnen voldoen aan onze wensen. 
En zo nee, wat daarvoor nodig zou zijn. Wat wij wensen en zij aanbieden moet 
simpelweg samenkomen. Dat is nu de uitdaging.’ 
Bedrijven willen die uitdaging zeker aangaan, aldus Le Roux. ‘Zij zeggen: “Jullie 
gaven altijd strenge regels en deden nooit een beroep op onze innovatieve en 
creatieve vermogen. Nu jullie dat wel doen, krijgen we de kans zélf ideeën te 
verzinnen om ICT te verduurzamen.” Blijkbaar hebben bedrijven op die kans 
gewacht.’

HET RESULTAAT: bruikbare lessen
Le Roux en zijn team zitten nu in de beoordelingsfase van de aanbesteding. 
Over behaalde resultaten is daarom nog weinig te zeggen. Wél over de geleer-
de lessen. Zo pleit Le Roux voor meer samenwerking tussen overheden en van 
de gemeente met de markt. ‘Een valkuil voor overheden is dat ze voor alles zelf 
een oplossing willen bedenken. Ze willen eerst hun plan volledig uitwerken 
voordat ze een probleem aanpakken.’ 
Nog een les: ‘Draagvlak is heel belangrijk voor het uiteindelijke succes van ver-
andering. Én voor het proces daarnaartoe. Bij langdurige en ingewikkelde pro-
jecten verloopt niet alles altijd even voorspoedig. Die last is samen makkelijker 
te dragen.’ Verder pleit Le Roux voor een gefaseerde aanpak. ‘Bijvoorbeeld: 
eerst zorgen voor jurisprudentie en pas daarna het beoordelingsmodel aan-
passen. Als je alles tegelijk wilt doen, is de stap te groot en is er over honderd 
jaar nog niets bereikt.’ 
Het projectteam heeft grote ambities, benadrukt Le Roux. ‘Nu bepaalde 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, waar duurzaamheid onder valt, 4 
procent van de score van ICT-inschrijvers. Een goed begin. Maar bij de eerstvol-
gende aanbesteding willen we dat mvo 20 procent bepaalt.’ De lessen die de 
pilot Le Roux opgeleverd heeft, deelt hij graag met anderen. ‘Wie daar met me 
over wil praten, kan me altijd een e-mail sturen. Dan drinken we een kop koffie 
en vertel ik er alles over.’

             

Samenvatting
Om de duurzame ICT-ambities van de gemeente Amsterdam mogelijk te maken, zijn concrete acties nodig. Daarom wil ze 
onder meer investeren in circulaire en klimaatneutrale netwerk- en werkplekdiensten. Hiervoor is, in samenwerking met een 
externe expert, een aanbestedingsstrategie ontwikkeld waarbij een nieuwe interpretatie van de Aanbestedingswet wordt 
toegepast.

Bijzonder
•  De Rijksoverheid stelde in 2018 extra geld beschikbaar om 

via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie 
naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Amster-
dam gebruikte het geld uit deze Klimaatenveloppe om 
expertondersteuning te krijgen van Obbe.nl.

•  De projectgroep van de gemeente wil duurzaamheidscri-
teria opstellen waar veel marktpartijen nog niet klaar voor 
zijn. Dat vereist samenwerking en een gefaseerde aanpak.

Geleerde lessen en tips
•  Fabrikanten hebben veel expertise. Gebruik die al aan het 

begin van het aanbestedingstraject. Zo maak je dit traject 
effectiever en efficiënter.

•  Stimuleer de markt mee te denken over de verduurzaming 
van ICT. Geef bijvoorbeeld aan dat ze alleen dán aan de 
gemeente kunnen leveren.

•  Er is een intern bewustwordingsproces nodig om ook aan 
ICT-diensten duurzaamheidseisen en -criteria te kunnen 
stellen. Dat proces vraagt veel tijd, inzet en medestanders.

•  Houd er rekening mee dat een gemeentelijk ICT-domein 
duurzaamheid doorgaans geen prioriteit geeft. Er valt nog 
veel te winnen!

•  Herken problemen, ga aan de slag en blijf niet hangen in 
bestaande patronen, maar zoek innovatieve oplossingen.

Gemeente Amsterdam   u  Nieuwe interpretatie aanbestedingswet
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‘We lieten de vervoersmarkt zélf met 
oplossingen komen’
De gemeente Helmond heeft een goed uitgewerkt MVI-actieplan; ze won er in 2017 zelfs de KoopWijsPrijs mee. Ook sloot haar college 
van B en W een groen coalitieakkoord. Die maatschappelijk verantwoorde en groene insteek liet ze onder meer terugkomen in een nieuwe 
aanbesteding voor leerlingenvervoer – met expertondersteuning uit de Klimaatenveloppe. ‘We hebben laten zien wat we kunnen bereiken.’

DE UITDAGING: verduurzaming leerlingenvervoer 
‘We willen met inkoop meer waarde creëren dan enkel het product of de 
dienst waar het primair om gaat’, vertelt Wido Bijlmakers, senior inkoper bij de 
gemeente Helmond. ‘Dat is het uitgangspunt van het MVI-actieplan dat we in 
2017 opstelden. Sindsdien kijken we vanuit vier speerpunten naar inkoop: kli-
maatneutraliteit, circulariteit, innovatie en social return. Bij elke aanbesteding 
vragen we ons af wat er op die punten mogelijk is. Zo ook bij de aanbesteding 
voor leerlingenvervoer in de regio.’

DE AANPAK: combinatie kwaliteit en duurzaamheid
Duurzaam vervoer is in opkomst, vertelt Bijlmakers. ‘Fossiele brandstoffen maken 
plaats voor elektrische en hybride aandrijving. Daar ligt de toekomst. Maar tegelij-
kertijd moesten we voorzichtig te werk gaan. Duurzaamheidseisen zijn belangrijk, 
maar ze moeten niet ten koste gaan van kwaliteit. Je hebt hier wel te maken met 
kinderen die vaak uit een kwetsbare omgeving komen. Dus is het essentieel dat ze 
met vaste structuur en de hoogste veiligheid naar school vervoerd worden.’
Bijlmakers en zijn team begonnen het aanbestedingsproces met het omschrijven 
van hun eisen en wensen. ‘Eén zo’n eis was bijvoorbeeld de inzet van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor 5 procent van de opdrachtwaarde.´ Daar-
naast kwam natuurlijk ook klimaatneutraal rijden aan bod. Inschrijvers moesten 
zich in elk geval houden aan de meest recente Europese emissienorm voor voer-
tuigen: Euro 6. Bijlmakers: ‘Dat was een harde eis. Bij de vorige aanbesteding voor 
leerlingenvervoer gold nog Euro 4.’ Bovenop deze eisen hanteerde de gemeente 
duurzaamheid als een belangrijk gunningscriterium. ‘Wie dus lef toonde en liet zien 

écht voor duurzaam te gaan, maakte meer kans op winst van de opdracht.’

Mogelijkheden kennen
Bijlmakers: ‘We vroegen ons wel af hoeveel we precies van de markt konden 
vragen. Hoe ziet de ontwikkeling van elektrisch vervoer er bijvoorbeeld uit? Zijn 
er al voldoende elektrische busjes beschikbaar? En zijn ze voor redelijke prijzen 
te verkrijgen? We hebben hoge ambities. Maar we wilden onze eisen natuurlijk 
niet zó zwaar maken dat niemand zich zou inschrijven.’ 
Om na te gaan wat de markt aankon, schakelde Helmond een expert in: Frans 
Blanker van MU Consult. ‘Dat konden we doen vanuit de Klimaatenveloppe. 
Frans heeft de inhoudelijke kennis die wij niet hebben. Hij hielp ons met het 
maken van een marktoriëntatie. En we stelden samen met hem een voertui-
genlijst op, waarbij elke aandrijvingsvorm een duurzaamheidsscore kreeg. Hoe 
groener, hoe hoger: van gas naar groen gas, hybride, elektrisch en elektrisch op 
groene stroom. Inschrijvers zagen zo in één oogopslag waar ze mee konden 
scoren.’

Markt zelf laten bepalen
‘We vroegen inschrijvers om een voertuigvloot op te geven voor de hele con-
tractduur’, vertelt Bijlmakers . ‘Dus: met wat voor soort voertuigen ga je in die 
vier jaar hoeveel kilometers rijden?’ Inschrijvers kregen alle ruimte om dat zelf 
in te vullen. ‘Mede dankzij Frans werd ons duidelijk dat de markt voor elektrisch 
vervoer en laadpalen zich razendsnel ontwikkelt en vervoerders hebben daar 
beter zicht op dan wij als gemeente.’ 
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‘We lieten het aan marktpartijen om hun eigen risico’s in te schatten. Zij kun-
nen uiteindelijk zelf het best hun bedrijfseconomische afwegingen maken. Ze 
kunnen zelf het best bepalen hoever ze kunnen en willen gaan met duurzame 
innovaties om onze aanbesteding te winnen.’

HET RESULTAAT: groen taxibedrijf
Uiteindelijk hebben vier partijen ingeschreven. ‘Twee hadden een heel groene 
bieding en twee nagenoeg niet-groene’, zegt Bijlmakers. ‘Eén van de “groenen” 
werd de winnaar: Taxibedrijf Munckhof. We zijn heel blij met deze partner. Toch 
vierden we de winst niet uitbundig, uit respect voor de partijen die meededen 
en niet wonnen. We waarderen ook hún inzet in de aanbestedingsprocedure. 
En wie weet komen we hen in de toekomst opnieuw tegen.’ 
Dat is ook een tip die Bijlmakers aan andere gemeenten wil meegeven: houd 
verliezende partijen te vriend, inclusief degene die plaats moet maken voor de 
winnaar. ‘Misschien heb je ze vroeg of laat weer nodig. Bij een volgende aan-
besteding, bijvoorbeeld. Of in de overdracht naar een nieuwe aanbieder.’ Taxi-
bedrijf Munckhof neemt het bijvoorbeeld over van een partij die het vervoer 
twintig jaar heeft gedaan. ‘In die jaren heeft dit bedrijf veel informatie verza-
meld over leerlingen, adressen, tijden en wijken. Zulk soort informatie is goed 
om te kunnen opvragen. Opvragen is makkelijker als de relatie goed blijft.’

Publiciteit gebruiken 
Hoe garandeer je als gemeente dat de winnende marktpartij zich aan haar 
duurzame beloftes houdt? Daarvoor overwoog Helmond eerst een boe-
tesysteem. ‘We zouden dan een boete geven als het bedrijf te weinig van 
het beloofde, duurzame vervoer zou inschakelen. Maar zo’n systeem is in de 
praktijk ingewikkeld en juridisch mogelijk niet houdbaar. Dus kozen we voor 
een andere strategie.’ 
Die strategie valt met één woord samen te vatten: publiciteit. ‘Ons college wil 
aan burgers laten zien dat het goede dingen doet. We vertelden marktpartijen 
dat zij op die positieve PR zouden kunnen meeliften. Bijvoorbeeld met foto’s 
van elektrisch vervoer in de krant. Maar dan moesten ze dat vervoer natuurlijk 
wel echt in huis hebben. Zo creëer je morele druk om afspraken na te komen.’
Contact opnemen
Bijlmakers raadt collega-inkopers bij andere gemeenten aan te overwegen de 

publiciteitsstrategie te verkiezen boven een boetesysteem. Of hij nog andere 
adviezen heeft? ‘Jazeker. Zorg er ten eerste voor dat je aantoonbare steun hebt 
van bestuur- en raadsleden om met duurzame thema’s aan de slag te gaan. Bij 
ons bleek die steun bijvoorbeeld uit de goedkeuring voor ons MVI-actieplan 
en uit het groene coalitieakkoord. Beide hielpen ons enorm om alle betrokken 
afdelingen en collega’s binnen de gemeente te overtuigen om mee te werken 
aan verduurzaming van onze inkoop.’ 
Ook adviseert Bijlmakers de expertise van de markt te gebruiken. ‘Geef hun 
ruimte en tijd om met oplossingen te komen. Taxibedrijven hebben ervaring 
en weten wat wel en wat niet werkt. Stel verder een plafondbedrag voor het 
budget vast. Dat geeft duidelijkheid aan de markt én zorgt voor gemoedsrust 
bij je budgethouders dat de kosten niet extreem hoog zullen worden.’
Een laatste tip: neem contact op met Helmond. ‘Natuurlijk zijn omstandighe-
den overal anders. Elke gemeente zal zelf moeten bepalen welke mensen ze wil 
betrekken, en hoe. Welke keuzes ze wil maken. Hoe hoog ze de lat legt. Maar 
de kennis en ervaring die wij in Helmond hebben opgedaan, kan wel nuttig, 
bruikbaar en inspirerend zijn. Als gemeenten interesse hebben in onze lessen, 
kunnen ze altijd contact opnemen!’

             

Samenvatting
De gemeente Helmond startte een aanbestedingsprocedure voor leerlingenvervoer. Op basis van haar MVI-actieplan en 
groene coalitieakkoord ging ze daarbij uit van vier speerpunten: klimaatneutraal, circulariteit, innovatie en social return.

Bijzonder
•  De Rijksoverheid stelde in 2018 extra geld beschikbaar om 

via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie 
naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Hel-
mond gebruikte het geld uit deze Klimaatenveloppe om 
expertondersteuning te krijgen van MU Consult.

•  Mede dankzij de regeling ‘Expertondersteuning’ kwam 
Helmond tot een flinke verlaging van CO₂- en stikstofuit-
stoot, voor een redelijke prijs. Inschrijvende marktpartijen 
kregen veel ruimte een eigen plan van aanpak te komen.

Geleerde lessen en tips
•  Overtuig betrokkenen in je organisatie van het belang van 

duurzaamheid. Het helpt als je hun kunt laten zien dat 
raads- en bestuursleden achter je staan.

•  Vier niet te uitbundig dat een specifieke marktpartij je 
aanbesteding wint. Zo toon je respect naar de verliezers en 
houd je de relatie met hen gezond. Wie weet heb je hen in 
de toekomst nodig!

•  Zorg ervoor dat je interne kengetallen (zoals ritten, op-
haal- en afzettijden) goed op orde zijn. Alleen dan kan je 
goed je budget bepalen en begrenzen.

•  Staar je niet blind op duurzaamheidseisen. Zeker bij een 
aanbesteding als deze, waarbij de doelgroep bestaat uit 
kwetsbare kinderen, is kwaliteit de eerste vereiste. 

•  Houd de winnende marktpartij aan haar duurzame belof-
tes. Niet met een boetesysteem, maar met morele druk, 
gecreëerd door publiciteit.

Gemeente Helmond   u  Leerlingenvervoer met lagere uitstoot
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‘We zitten op de goede weg!’
Overheidsorganisaties ondersteunen bij klimaatneutraal en circulair aanbesteden. Dat was het doel van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, toen het de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in 2018 opdracht gaf om de regeling ‘Expertondersteuning’ uit te 
voeren. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)-experts Koen Spekreijse en Inge Kerkhof kijken terug hoe deze regeling overheden in 
beweging heeft gebracht. ‘We zijn er nog niet, maar er zijn veel goede stappen gezet.’

Overheidsorganisaties moeten bijdragen aan het behalen van de 
klimaatdoelstellingen. Maar die doelstellingen pragmatisch verwerken 

in aanbestedingen, blijkt nog vaak een uitdaging. Om de aanbestedende 
diensten extra kennis en hulp te bieden en te begeleiden bij grondstof- of CO2-
besparing in hun aanbestedingen, kregen zij ondersteuning van (MVI-)experts 
tot hun beschikking. Die werd gefinancierd vanuit de Klimaatenveloppe. 
‘Aanbestedingen worden nog vaak op de oude vertrouwde manier vormge-
geven. Of er worden pas later duurzaamheidsdoelstellingen aan toegevoegd.’ 
Aan het woord is Koen Spekreijse, senior adviseur en MVI-expert bij advies-
bureau Significant Synergy. ‘Maar door er een duurzaam sausje over te gieten, 
haal je niet de beste oplossing voor het bereiken van klimaatdoelen uit de 
markt. Daarvoor moet je echt af van de traditionele manier van aanbesteden.’

Impactvolle projecten
Via de regeling ‘Expertondersteuning’ hielpen MVI-experts overheidsorganisa-
ties om aanbestedingen de juiste vorm te geven voor het behalen van klimaat-
doelen. Zij gaven praktische tips en beantwoordden concrete vragen over het 
klimaatvriendelijk en circulair maken van een inkooptraject.
Net als Spekreijse was ook Inge Kerkhof van inkoopadviesbureau AevesBe-
nefit betrokken bij de uitvoering van de regeling. ‘Ons bureau heeft het eerste 
jaar veel organisaties verder geholpen en impactvolle projecten voorbij zien 
komen’, zegt de inkoopadviseur en MVI-specialist. ‘Daarbij hebben we samen 
met de andere experts veel geleerde lessen verzameld. Daar kunnen over-
heidsorganisaties in heel Nederland nu inspiratie uit putten voor hun klimaat-
gerichte of circulaire aanbestedingen.’

Juiste vraagformulering
‘Er bleek grote behoefte aan kennis over maatschappelijk verantwoord inko-
pen’, vertelt Spekreijse. ‘Meteen in de eerste maand ontving RVO.nl honderd-
vijftig aanvragen van overheidsorganisaties die gebruik wilden maken van de 
regeling. Zover het budget reikte, koppelden we aan elke vraag de juiste expert, 
zodat iedere organisatie de benodigde kennis kreeg.’ 
Spekreijse en zijn collega’s merkten al gauw dat de eerste uitdaging de juiste 
formulering van de vraag was. En dat het vaak ging om een vraag áchter de 
gestelde vraag. ‘We deden dan een paar stappen terug met hen, keken wat 
die vraag achter de vraag was en werkten aan een scherpe formulering. Daar 
waren ze al goed mee op weg geholpen.’ 
Deelnemers aan de regeling vroegen bijvoorbeeld naar een inhoudelijk specia-
list op een bepaald in te kopen product, vertelt Spekreijse. ‘Maar bij doorvragen 
bleek er voor de geformuleerde doelstelling nog helemaal geen draagvlak te 
zijn. Ook bleek men soms nog niet te weten wat andere insteken waren om aan 
te besteden met als doel duurzame oplossingen te vinden. Dat moest dan eerst 
worden aangepakt.’

Verre voorbereiding
Kerkhof: ‘Hoe eerder organisaties duurzaamheid meenemen in hun aanbeste-
dingstraject, hoe beter. Als je MVI vanaf het eerste moment meeneemt in de 
aanloop naar je aanbesteding, creëer je er namelijk veel makkelijker draagvlak 
voor. Zowel binnen je organisatie als onder marktpartijen. En dat helpt om 
sneller tot circulaire of klimaatgerichte oplossingen te komen.’ 
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Spekreijse en Kerkhof raden zelfs aan om al vóór het aanbestedingstraject 
aandacht te hebben voor duurzaamheid. ‘Organisaties zouden al in de verre 
voorbereiding op een aanbesteding rekening moeten houden met de klimaat-
doelstellingen. Want al in die fase, wellicht al wel een jaar voor de feitelijke uit-
voering van de aanbesteding, maken organisaties belangrijke keuzes en stellen 
ze doelen. Het is dan een stuk makkelijker om de uiteindelijke aanbesteding op 
zo’n manier vorm te geven dat deze tot een goede circulaire of klimaatgerichte 
oplossing leidt.’

Groeiende aandacht
‘Het helpt enorm als aanbestedende organisaties werken met een meerjaren-
kalender’, zegt Kerkhof. ‘Op die manier komen toekomstige aanbestedingen 
eerder op hun netvlies. Ze kunnen dan ruim op tijd nadenken over de vorm die 
deze aanbestedingen moeten krijgen. En ze kunnen in die voorbereidingsfase 
met de juiste experts, marktpartijen en collega’s om de tafel.’ Met zo’n kalen-
der denken overheden meer na over hun langetermijnstrategie om klimaat-
doelen te behalen, weet de MVI-expert. ‘En ze kunnen er sneller achter komen 
als ze een voorgenomen aanpak toch moeten aanpassen of vervangen.’ 
Dit soort tips maken overheidsorganisaties beter geïnformeerd op het gebied 
van klimaatneutraal en circulair aanbesteden, zegt Kerkhof. ‘Hoe meer kennis 
de organisaties van experts kregen bij een aanbestedingstraject, hoe beter zij 
een volgend traject konden aanpakken.’ Ook Spekreijse ziet groeiende aan-
dacht voor duurzaamheid. ‘Overheidsorganisaties stellen bijvoorbeeld steeds 
meer duurzaamheidscoördinatoren aan. Dat is een erg positieve ontwikkeling. 
De coördinatoren zorgen er namelijk voor dat de duurzaamheidsvraag op tijd 
in beeld komt en bij alle afwegingen ook in beeld blijft.’

Snellere antwoorden
De samenwerking tussen betrokken partijen nam binnen de pilots toe. 
Spekreijse: ‘Niet alleen tussen experts en overheidsorganisaties, ook tussen die 
organisaties en marktpartijen. Én tussen verschillende overheden. Door samen 
te werken komen partijen veel sneller vooruit. Zij spreken steeds meer dezelfde 
taal, en hoeven niet het wiel steeds opnieuw uit te vinden.’ Marktconsultatie 
is hier een voorbeeld van, zegt hij. ‘Door met de markt te praten, krijgt je als 
overheidsorganisatie veel beter inzicht in de mogelijkheden tot circulaire of 
klimaatgerichte oplossingen. Zelfs wanneer je nog niet in een aanbesteding zit, 
moet je al weten wat er op dat vlak in de markt speelt. Het helpt ook hier als je 
al vroeg begint en er continu aandacht voor hebt.’ 

Kerkhof onderstreept het belang van vroege samenwerking met de markt. 
Maar zij stuurt ook aan op samenwerking tussen aanbestedende partijen zelf. 
Kerkhof: ‘Gemeenten en provincies zoeken elkaar steeds vaker op om kennis, 
ervaring en tips te delen. Daar word ik heel enthousiast van. Je ziet toch dat veel 
overheidsorganisaties tegen dezelfde vragen aanlopen. En als ze met elkaar in 
gesprek raken, kunnen ze daar sneller een antwoord op vinden.’ Kerkhof wijst 
ook op de RVO.nl-website, waar veel goede voorbeelden, tips en tricks staan. 
‘Aanbesteders kunnen daar zeker inspiratie uit halen.’

Nieuwe groeimodellen
‘In 2018 hebben overheidsorganisaties met behulp van “Expertondersteuning” 
veel stappen in de goede richting gezet’, zegt Spekreijse. ‘Soms moesten ze 
daarvoor eerst een paar stappen terug doen en leken de uiteindelijke stappen 
maar klein. Maar op de langere termijn draagt juist die aanpak bij aan grotere 
successen.’
Hij ziet dat veel overheidsorganisaties al aan de slag zijn met de aanbeste-
dingen voor komend jaar. ‘En allemaal zijn zij klimaatdoelstellingen aan het 
toevoegen in die aanbestedingen.’
Het financiële onderdeel van een aanbesteding lijkt nog een drempel te vor-
men bij die toevoeging. ‘Sommige overheidsorganisaties zijn terughoudend, 
omdat ze de groeimodellen niet duidelijk in beeld hebben. MVI vereist op de 
korte termijn een financiële investering en lijkt daarom relatief duur. Maar als 
je verder kijkt dan vandaag zie je beter dat die investering veel waard is; dat het 
een boel oplevert en toekomstige kosten vermijdt. Qua milieu, qua samenle-
ving en uiteindelijk ook financieel.’

Positieve effecten
Welke meetbare resultaten heeft de regeling ‘Expertondersteuning’ op het vlak 
van duurzaamheid? ‘Dat is een heel logische vraag, maar het is te vroeg om 
daar al iets over te zeggen’, zegt Kerkhof. ‘Concrete resultaten, zoals de mate 
waarin opdrachten bijdragen aan het terugdringen van CO2, 
zijn pas te meten na de uitvoering van die opdrachten. Anders gezegd: door de 
omvang van de trajecten zijn de effecten nog niet meetbaar. Op harde resulta-
ten moeten we dus nog even wachten, maar als expert heb ik er vertrouwen in 
dat de effecten positief zijn. De stappen die ik overheidsorganisaties heb zien 
zetten, zijn veelbelovend. We zitten op de goede weg!’



             


