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Verduurzaming buitenruime 
via 4 lijnen

1. Organisatie en cultuur: anders werken conform integrale aanpak 
Duurzaam GWW

2. Eigen huis op orde: standaarden en leidraden

3. Doen: projecten (planfase en aanbestedingen)

4. Assetbenadering voor de lange termijn



Top omhoog door pilots etc. 

Basis omhoog door regelmatig verhogen eisen/standaarden etc. 

Transitieproces
keuze Amersfoort voor focus op basis omhoog
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1. Zorg voor commitment

2. Leidt medewerkers op

3. Benadering verduurzamingsopgave integraal

4. Gebruik ambitieweb

5. Zet een duurzaamheidsadviseur in

6. Neem duurzaamheid standaard mee in de eisen en gunningscriteria

7. Zorg als opdrachtgevers samen voor meer eenduidigheid richting markt

8. Mik bij inkoop op circulaire raamovereenkomsten

9. Maak duurzaamheid leidend in leidraden als handboek openbare ruimte

10.Pas het moederbestek aan

10 tips voor duurzaam en circulair 
aanbesteden



Juli 2017: nieuw inkoopbeleid
1. Inkopers eerder betrokken

2. Verplichting ambitieweb

3. Verplichting CO2-”neutraal” aanbesteden 
(projecten > €50.000)

a. opstellen referentieberekening (DuboCalc etc.)

b. compensatie €20/ton CO2eq

c. inschrijver maakt nieuwe berekening bij  

einde opdracht

d. storting in Amersfoorts CO2-compensatiefonds

➢ CO2-compensatie is achtervang en vooral middel en geen doel



Hoe het begon:
raamcontracten groenbeheer
1. Circulaire Economie:

a. Welke stromen?

b. Mate en wijze van circulariteit                                       
(R-ladder, Verwaardingspiramide)

2. CO2-reductie:
a. Welke CO2 uitstoot?

b. Mate van reductie / CO2-neutraliteit

3. Doorontwikkeling

4. Controle:
a. Hoe en in welke mate borging en verificatie?

b. Haalbaarheid en risicobeheersing?

✓ CO2-prestatieladder





Invulschema raamcontract 
groenbeheer: brandstoffen



Invulschema raamcontract 
groenbeheer: circulair
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a. Eis: kleine voertuigen elektrisch, minimaal CO2-ladder niveau 3

b. BPKV (20% kwaliteit): circulariteit 90%, CO2-ladder 10%

c. Opbrengst: gerecycled kunststof, revisie, minimale afvalstroom, 
slim hergebruik recyclede verpakkingsmaterialen

Meerjarig raamcontract beheer en 
onderhoud VRI-installaties
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a. Eis: minimaal CO2-ladder niveau 1

b. BPKV (40% kwaliteit): brandstoffen 40%, logistiek 25%, 
circulariteit 25%, CO2-ladder 10% 

c. Opbrengst: meeste gaan voor HVO100, slimmere logistiek 
Duurzaamste was goedkoopste, duurste was minst duurzaam!

d. CO2-compensatie: 353 ton = € 7060

Eenjarig raamcontract relining 
betonriolen
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a. Eis: energieneutraal door pv op glazen abri’s,  
demontabiliteit, optie groendak

b. BPKV (45% kwaliteit): uitstraling/ontwerp 50%, MKI op 
kern-onderdelen 30%, duurzaamheid algemeen 20%

c. Opbrengst: energieprestatie 130%, MKI ca. 72% lager 
dan referentiewaarde, maximale demontabiliteit, 
experimenten t.a.v. luchtkwaliteit etc.              
Duurzaamste was goedkoopste en scoorde op alle 
onderdelen, duurste was minst duurzaam!                  
Door prijsvoordeel meer sedum-abri’s mogelijk

d. CO2-compensatie: 989 ton = € 19.780 (nu fors lager 
door lage MKI)

Inkoop 139 abri’s (bushaltes)
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MKI-schema Abri’s
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➢ Voorbeeld basis omhoog

1. Meer uniformiteit: geen confetti aan duurzaamheidsoplossingen (elk project anders), 
maar meer gelijk en daardoor op lange termijn beter beheerbaar

2. Meer mogelijk maken (prijs/kwaliteit) door meer volume

3. Meer duurzaamheid en circulariteit:
a. BPKV

- MKI 

- Recycling%

- Optimalisatie logistieke stromen en -proces

b. Uitkomende betonmaterialen vervallen aan raamcontractant t.b.v.:

- Gegarandeerde hogere recycling% in de betonproducten

- Sluiten van de betonkringloop

4. Geen eigen gemeentelijke inkoopbureau, maar inkoop via aannemer             
(inkoopproces onderdeel contract aannemer)

5. CO2-compensatie: >831 ton/jr = €16.620 (is minimum, wordt nog verder onderzocht)

Raamcontract circulaire inkoop duurzame 
betonnen standaard bestratingsmaterialen



Dilemma’s en uitdagingen 
raamcontract betonmaterialen
• Nieuw proces en daardoor onbekende consequenties/risico’s

• Impact op eigen organisatie: 
– eigen inkoopbureau of inkoop bij aannemer?

– eigen depot/betonhub?

• Meerkosten/besparingen 

• Hergebruik als product of als vulstof?


