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Status Quo: waar staan we nu?

Meer aandacht voor duurzaamheid en circulariteit in projecten en aanbestedingen

2.

• In 35,2% van de in 2020 gepubliceerde aanbestedingen speelt DZH een rol (bron FD 2020)

- CO2-PL,

- Duurzame uitvoering   

- Duurzaam resultaat

• Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021 (bron PBL 2021):

- Circulair is nog niet ‘het nieuwe normaal’

- Veel acties en middelen zijn gericht op recycling, hoogwaardig is aandachtspunt

- Weinig aandacht voor sociaal-economische vernieuwing en afbouw bestaande (lineaire) systeem

- Transitie bevindt zich nog in aanvangsfase



Ideale circulaire situatie: stip op de horizon

3.

Circulariteit = 

• grondstoffenvoorraden beschermd

• milieu-impact vermeden

• bestaande waarden behouden

Bron: gebaseerd op definitie uit CB23 Lexicon



Xe

Ideale circulaire situatie: maar HOE dan?

4.

Circulariteit = 

• grondstoffenvoorraad beschermd

• milieu-impact vermeden

• bestaande waarden behouden

2e

1e

Cyclus

Ontwerp -

Realisatie -

Gebruik -

Onderhoud -

Sloop

4.Bron: gebaseerd op butterflymodel CE van Ellen Mc Arthur Foundation + R-ladder
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Impact groot door circulariteit in te kopen?
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Bron: TAUW
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Xe

Status Quo: waar staan we nu?
Toegepaste Eisen en criteria in aanbestedingen en contracten

6.

Circulariteit = 

• grondstoffenvoorraad beschermd

• milieu-impact vermeden

• bestaande waarden behouden

2e

1e

Cyclus

Ontwerp -

Realisatie -

Gebruik -

Onderhoud -

Sloop

6.

Minimaliseren (primair) 

grondstoffen gebruik

Minimaliseren waardeverlies / 

Verlengen levenscyclus

Zo laag 

mogelijke 

MKI of MPG

Aandacht voor 

losmaakbaarheid en 

modulariteit

Minimaliseren van afval 

(niet terug winbaar 

aan einde levenscycli)

Focus niet alleen 

op 1e fase inkoop

Materialenpaspoort

Wordt veel toegepast

Wordt indirect of beperkt toegepast



Xe

Circulariteit over 15 jaar?

7.

2e

1e

gebruik 

cyclus

7.

Succesfactoren:

• Circulaire ontwerpkeuzes door diegene die meeste 

kennis heeft (levenscyclus en waarde-denken)

• Betere ketensamenwerking met gezamenlijke belang

• Kennisdeling open source

• Mogelijkheden voor innovatie 

• Strategisch en programmatisch inkopen door 

over de begrenzingen heen te kijken

Beoogd resultaat:

• Grondstoffenuitputting is gedaald

• % niet-terugwinbare grondstof (afval) gedaald



Circulariteit over 15 jaar?

8.8.

Meer weten?

• Klimaatverbond Van Parijs naar CO2-prijs, 2019

• PBL Circulaire Economie Rapportage, 21 jan 2021 

• CB23 Leidraad circulair inkopen – consultatie mrt 2021

• CB23 Leidraad Circulair ontwerpen – zomer 2021
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