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Lef tonen en ni euwe vormen van samenwerken vormen de sleute l naar een duurzamer, meer ci rculai r
inkoop- en aanbestedingsproces. Die inzichten en meer bleken uit de Meet The Experts-tour in Ridderkerk,
te gast bij locatie Sportpark De Wissel in Ri dderkerk. DuurzaamGebouwd-experts kwamen bij elkaar om

een lans te breken over duurzaam inkopen en aanbesteden.

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: Ton de Bruin, architect: LIAG architecten en bouwadviseurs
B ijna een jaar ge leden werd de multifunctionele accommodatie geopend, dest ijds door wethouders

Volbrecht Smi t en Angela Snel van Sport en We lzi jn. Voor voorzitter Jos de Vos van Korfbal Combinatie

Ridderkerk een bron van trots, die hij niet snel uit zi jn geheugen zet. "Er zijn hier verschillende
sportverenigingen en scholen actief. Z ij profiteren net als w ij van het fe it dat di t een duurzaam gebouw is.
Daar ziet iedereen ook de meerwaarde van.• Het energieleverende gebouw is gasloos, maakt gebruik van
COrregeling en le d v- erlichting. "We maken gebruik van warmtepompen om in de warmtebehoe fte te
voorzien en zonnepane len zorgen voor de opwekking van duurzame energ ie", verte lt architect Jordy Aarts
van LIAG Archi tecten, die betrokken was bij het ontwerp. "Het project is in een Des ign & Build-construct ie
uitgevoerd en we hebben vooral gebouwd met lokale partijen. Dat zijn e lementen die ik schaar onder het
onderwerp van vandaag."

Aarts doelt op het prangende thema duurzaam inkopen en aanbesteden. Ti en experts van Duurzaam

Gebouwd schoven aan om te discussiëren over het onderwerp, dat directe invloed heeft op het wel of niet
behalen van de Europese klimaatdoelstell ingen in 2020. ·we werken toe naar 20% minder C02-u itstoot,
willen 20% energie uit duurzame bronnen halen en hebben 20% meer energ ie-effic iëntie als
uitgangspunten·, leidt moderator Marvin van Kempen van Duurzaam Gebouwd het gesprek in. "De

uitdaging schui lt daarnaast in het meenemen van circulariteitsambities in de ui tvraag. In de
i
transitieagenda C rculaire Bouweconomi e lezen we dat overheden in 2023 voor 100% circulair moeten

uitvragen. Weten overheden al hoe ze dit gaan aanpakken en kan de markt hier adequaat op reageren?"
Verandering brengen

Uit een eerste rondvraag blijkt dat de bouw- en vastgoedsector nog ver weg is van 100% circu la ire
uitvragen, maar er wel i nteressante initiatieven worden opgezet om hier verandering in te brengen. " Ik zie
bewegingen in de markt waarin partijen experi menteren met circulaire uitvragen•, geeft Math Fe ijen van
OPPS aan. "Opdrachtnemers zijn beter voorbere i d om meer verantwoordelijkheid te dragen over het

project en willen di t ook. Een voorbeeld h iervan is het gemeentehuis in Heerlen, waar betrokken
ketenpartners een langdurige verantwoordelijkhe i d hebben. De uitdaging hierbij is om het contract te

tunen totdat het werkt, want hoe objectiveer je waardes voor circulariteit? Voor energie is die maatstaf er

wel, voor circulariteit worden methodieken ontwikkeld maar die zijn nog niet eendu idig.·

Tegelijkert ijd ziet hij het niet zitten om daarom maar niets te doen.·Je moet gewoon beginnen en dat is
precies wat Kamp C in België doet en waar wij met een consortium van Be lgische én Nederlandse

bedr ijven aan meedoen. De essentie is dat zi j zoeken naar een partnershi p en niet sturen op zuiver
resultaat. Daarmee wil de provincie Antwerpen een voorbeeld zijn voor andere provi ncies en ik zie di t dan
ook als voorbee ld voor hoe duurzaam inkopen zou moeten.· Kamp C trok eerder al de aandacht van
Duurzaam Gebouwd en er verscheen een groot verhaal en interview in Duurzaam Gebouwd Magaz ine

#43. "Wat we gaan bouwen? Ik heb geen idee·, vertelde Peter-Paul van Berg van Kamp C toen. "D it wordt
een speeltuin voor de bouw, waarin we dingen gaan doen die nog niet wettel ijk zijn vastgelegd. We zullen
tegen muren aanlopen, maar dat gevecht wi llen we aangaan. Met een omgevingsvergunning op grote

lijnen, waar achteraf regelgeving op volgt."

In deze meer experimentele visie kan de markt zijn spierballen laten zien. Van de aanbesteder verlangt dit
lef en een intri ns ieke motivatie om te sturen op toekomstwaarde. "Circu lair inkopen bewijst steeds vaker
z ijn waarde", laat Leon Erkelens van Synerki weten. "We kunnen steeds meer voorbeelden laten zi en van
gebouwen die een lagere milieu- impact hebben, als gevolg van een ui tvraag die k lopt. Een belangrijk
uitgangspunt is om de waarde van circulari te it inzi chtel ijker te maken en daarvoor hebben we een
eenduidige meetmethode nodig."

vliegwiel
Die behoefte werd onder andere geproefd door platform CB23, dat aan de slag g ing met een framework
circulair bouwen, een geharmoniseerd materi alenpaspoortraamwerk en een uniforme
i

circulariteitsmeetmethodiek. "De timing van d it rondetafelgesprek is interessant , want vandaag [4 jul ,

red.) worden de definitieve leidraden gepresenteerd", voegt Harald Versteeg van De BouwCampus toe. "Ik
verwacht dat deze documenten opdrachtgevers een vliegwiel geven om hun visie te verstevigen en meer
circulair te maken. Essentieel is het inzetten van objectieve gunningscriteri a. Hiermee maak je duidel ijk
over welke ontwerpkeuzes opdrachtnemers extra goed moeten nadenken."

Vanuit zijn achtergrond ziet Versteeg hier nog een verschil tussen de gebouwde omgeving en de infra

sector. "Aan de infrazijde zien we opdrachtgever die je sneller kunt mot iveren om tot een duurzame en

circulaire uitvraag te komen·, gaat Versteeg verder . ·we zien hier ook meer samenwerking tussen

opdrachtgevers. Voor beide sectoren zie ik nog een kans weggelegd bij het ontwi kkelen van n ieuwe

oplossingen in innovatie-partnerships." Ook Hans van Haaren van Bodex Milieu wijst op dynami ek in de

infrasector versus de gebouwde omgeving. "Het landschap van intra en GWW wordt bepaald door
publieke opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat , Waterschappen en provincies. Voor beide sectoren zi e ik
drie pijlers ofwel uitdagingen die circulair inkopen kunnen versnellen of vertragen. Dit zijn
levenscycluskosten, risico en gedragsveranderi ng." Doordat er well icht te veel ris ico bij opdrachtnemers

wordt neergelegd, is deze eenzijdige risicoverdeling een bedreiging voor de wil om in te schrijven op
circulaire aanbestedingen.

Gedragsverandering: lange weg te gaan
Om de gewenste kanteling op de vlakken van leve nscycluskosten, risi co en gedragsverandering teweeg
te brengen zijn er diverse oplossingen.Een belangrijke is het inzetten op levenscycluskosten in het

gunningstraject. "True pricing staat nog in de ki nderschoenen, maar daar verwacht ik wel de omslag",
vertelt Van Haaren. Bij True Pricing wordt de nadruk gelegd op de échte kostpri js van producten. "I n het
huidige systeem verkoop de producent en verliest llij verantwoordelijkhei d. Bl ijft llij wel betrokken, dan zal
h ij genuanceerder nadenken over de samenstell ing van zijn product." Ook aansprakelijkheid en ri sico' s is
wat hem betreft een onderwerp om over na te denken. "De aannemer is aansprakelijk voor de risi co 's di e
zich in de loop der tijd vormen. Daarom pleit ik voor een financieel vangnet om eventuele negzt ieve
effecten op te vangen.•

Op het gebied van gedragsverandering is vo lgens hem nog een lange weg te gaan. "Beleidsmakers

hebben de mond vol van de richting die ze ui t willen, maar zitten niet op éénll jn met de mensen van de

werkvloer.• Ju ist d ie groep moet volgens Lara van den Bouwhuijsen van abcnova de aandacht kri jgen.

"Duurzaam inkopen moet voor iedereen behapbaar zijn. Waar beleidsmakers het al over eens zi jn, moeten

inkopers en u itvoerders nog de vertaalslag maken. Als ze blijven hangen in het bekende, komt dat
doordat ze vanuit budgetten en stichtingskosten denken.•

Daarom sluit ze zi ch aan bij de overtuiging om levenscycluskosten bovenaan de bestekl ijst te krijgen.
"Daarnaast zien we dat grotere projecten en commerciële partijen meer ruimte hebben om te

experimente ren met circulariteit. Deel ervari ngen met andere sectoren, zodat ook de kleinere projecten

aan de slag kunnen gaan." Daarbij maakt ze een bijzondere vermelding van andere , meer inno'latieve
samenwerkingsvormen. "We zitten hier in een gebouw dat in een Design & Bui ld-constructie v;erd
i
uitgevraagd. UAVGC lijkt op zijn retour, maar waarom opteren we niet b jvoorbee ld voor DBO [Des ign,

Building, Operate), alliantie of een andere bouworganisatievorm, met contractueel aandacht voor een

evenwichtige ris icoverdeling?"

Marktconsultatie of concurrentiegerichte dialoog
Deze geïntegreerde contracten lijken nu vaker terug te komen in de markt. Dat ziet ook Edwin van Dijk van
Construct Advocaten."Tegel ijkertijd wil ik de nadruk leggen op de uitvraag van de opdrachtgever. Begrijpt

h ij wat hij bedoe lt en zijn alle defin ities he lder? Een aanbesteder moet zich reali seren dat z ij een
discretionaire bevoegdheid hebben.Gebrui k d ie en ben niet bang om te vaag te zijn, want het

aanbestedingsrecht kent weinig belemmeringen om duurzaam of c irculai r aan te besteden." H j geeft

daarom als advi es om maximaal transparant in gesprek te gaan met ketenpartners. "Denk bij,oorbeeld
eens aan een marktconsultatie of de concurrent iegerichte dialoog, dan bereik je het mooiste resultaat.
Daar heb je lef voor nodig, dus ga ervoor zitten en denk erover na hoe je de traditi onele processen

doorbreekt."

Ook Ruud van Vliet van W/E Adviseurs is overtuigd van de kracht van innovati ef aanbesteden, maar zi et

nog wel een aantal hordes om te nemen. "Strakke inkoopregels zorgen ervoor dat partijen doorsch ieten in
details en risicomi jdend gedrag. Prestatiegeri cht aanbesteden vraagt juist een zekere mate van loslaten
en ruimte bieden aan innovaties." Daarom plei t ook Van Vliet voor n ieuwe vormen van samenwerki ng.

"Zowel opdrachtgever als -nemer moeten meer aandacht en tijd besteden aan deze verandering. Ni euwe
manieren van werKen kunnen als spannend worden ervaren, maar het is ui te indelijk van meerwaarde voor

het proces en het resultaat. Hierbij zie ikGPR als belangrijk instrument om de markt ruimte te bi eden om
te excelleren." Aarts voegt hieraan toe dat hij graag een grotere mate van flex ibi l iteit ziet, zodat er
inderdaad ruimte is om te innoveren en boven verwachtingen te presteren. "Daarnaast zou ik willen
adviseren om meer op prestatieniveau uit te vragen, zodat opdrachtnemers zich kunnen onderschei den
op kwaliteit." Te denken valt aan aanbesteding op een fixed price, en actieve ontmoediging van gebruik

van primaire grondstoffen.

Disruptors verbinden
Innoveren blijkt dan ook een sleutelwoord om de transitie naar een ci rculaire inkoop mogel ijk te maken.
Hierbij is er een rol weggelegd voor young guns di e met vernieuwing komen. "Sta open voor startups en
heb het lef om buiten de gebaand paden te gaan·, vindt Paul Dielissen van draaijer+partners. 'Het gaat
om een samenwerking met partijen die nog n iet besmet zijn met de bouwpraktijk. Des te interessanter
om met onderwi jsi nstellingen samen te werken, betrek die dan ook bij je project." Om circularite it verder

te versnellen zi et Dielissen kansen in de zogenoemde disruptors. "Di e kunnen ook van andere industri eën
komen, dus houd dit in de gaten.Denk aan Daan Roosegaarde, die met uni eke projecten onder andere
C02 uit de lucht haalt, met als einddoel om di e prachtige aarde beter achter te laten. Dat uitgangspunt
proef ik bij alle mensen hier aan tafel, dus het is tijd om te versnellen."

Actielijst: hoe komt duurzaam en circulair aanbesteden dichterbij voor de opdrachtgever?
• Zoek naar een partnership en stuur niet zu iver op resultaat

• Gebruik le idraden en berekeningsmethodes d ie fysisch kloppen en mi l ie u i-mpact integraal
meenemen, om waa rde van circulariteit inz ichtelijk te maken
• Ontwikkel ni euwe oplossingen in innovatie -partnerships

• Stuur op levenscycluskosten in het gunni ngstraject
• Leg de nadruk op de échte kostprijs van producten (true pricing)

• Houd opdrachtnemers betrokken b ij de explo itatiefase
• Maak duurzaam inkopen behapbaar voor iedereen

• Opteer voor DBO [Design, Building, Operate), alliant ie of een andere bouworganlsatlevorm, met
contractuee l aandacht voor een evenw ichtige risicoverdeling
• Zorg voor een grotere mate van flexi biliteit in contracten om te kunnen innoveren
• Kom met startups en disruptors in contact voor vernieuwing

• Ken waarde toe aan circulariteit en wees dus bereid daarvoor te betalen

