
Duurzaam inkopen: 
Kwestie van doen!

Datum



Programma

• Even voorstellen

• Het gaat nog niet goed

• Maar het kan wel, kwestie van doen



Even voorstellen

• Arjan Visser



Het gaat nog niet goed: Evaluatie Green Deal 2.0



Waarom lukt het niet (goed genoeg)?

• Gebrek aan kennis??????

• Juridische verantwoording boven Duurzaamheid???

• Green Deals: Te vrijblijvend, niet afdwingbaar



Kwestie van doen

• Duurzaamheid lijkt vanzelfsprekend: Duurzame ontwikkeling houdt in 
dat de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de 
komende generaties de mogelijkheid te ontnemen om in vergelijkbare 
mate in hun behoeften te voorzien (Brundlandt)

• Het gaat echter niet vanzelfsprekend, het is een veranderproces

• En een kwestie van doen



Kwestie van doen, het kan wel

• Gebruik kennis: 
• de Aanpak Duurzaam GWW;
• tools zoals Dubocalc, 

grondstoffenpaspoort;
• Experts inzetten, bv bij ambitie-

websessies;
• Certificering, bv BREAAM, CE;
• Aannemerij mobiliseren, zet 

Duurzaam Inkopen in;
• enz enz….

• En heb lef:
• Zet door, onderneem actie;
• Overtuig mensen van het belang;
• Laat voorbeelden zien, deel kennis



Contract ondergeschikt alles kan, wel Trends in 
duurzaam inkoopland

• Bouwteams, het wondermiddel. Voordeel 
is dat je gezamenlijk aan de ontwerptafel 
duurzame kansen op kan pakken. Nadeel 
is dat dit wellicht niet gebeurt. >> Voeg 
GrokiDT toe.

• Duurzaam kansendossier, uitdaging aan 
de markt om kansen aan te bieden in 
aanbesteding. Voordeel is dat de markt 
met eigen producten kan aankomen, 
nadeel is dat na aanbesteding een kans 
opgepakt moet worden, maar gebeurt 
dat ook? >> Voeg GrokiDT toe.

• Afdwingen, via harde eisen in contract.



Tot slot

• Ga/Blijf uitdagen en afdwingen

• Ga/Blijf doen, delen en dromen

• Het doet ertoe:



Duurzame leverancier

Jasper Flapper

Milieukosten in onze 
aanbestedingen

15 maart 2022
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Hoe neem je MKI mee in de 
gunning?

Hoe neem je MKI mee in de eisen?

Hoe borg je het behalen van de 
beloofde MKI-waarde?
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Hoe neem je MKI 
mee in de gunning?
Gunningscriteria & eisen
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Milieukosten verplicht onderdeel van de BPKV bij Werken die 
worden aanbesteed op basis van EMVI-BPKV;
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Inkoopbeleid sinds 8 juli 2021
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Gunnen op milieukosten

Hoe lager de MKI, 
hoe hoger de 
waardering.
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Gunnen op milieukosten

Hoe lager de MKI, 
hoe hoger de 
waardering.

Waardering per 
gereduceerde 
MKI(€) = 2€
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• In evenwicht met andere criteria

De maximaal haalbare fictieve korting van Milieukosten is minstens 
25% (PPO) / 35% (GPO) van de totaal maximaal haalbare fictieve 
korting.
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Aandachtspunten



• In evenwicht met andere criteria

• Businesscase voor het aanbieden van duurzamere alternatieven.
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Aandachtspunten



Business case

Verduurzamingsmaatregelen: bijvoorbeeld HVO100 ipv HVO30

Kosten

Baten: reductie van milieukosten > fictieve korting bij aanbesteding
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Business case

Verduurzamingsmaatregelen: bijvoorbeeld HVO100 ipv HVO30

Kosten

Baten: reductie van milieukosten > fictieve korting bij aanbesteding

Als de fictieve korting lager is dan de kosten wordt HVO100 niet 
aangeboden!
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Business case

Verduurzamingsmaatregelen: bijvoorbeeld HVO100 ipv HVO30

Kosten

Baten: reductie van milieukosten > fictieve korting bij aanbesteding

Als de fictieve korting lager is dan de kosten wordt HVO100 niet 
aangeboden!

Wat moet de minimale waardering per gereduceerde MKI zijn?
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Onvoldoende 
waardering: geen 

business case

Voldoende 
waardering: 

Positieve business 
case

Perverse prikkel

Waardering (€) per 
gereduceerde MKI(€)

Overwaardering: 
Verloren 

waardering
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Kunstwerken Wegverharding
Bouwplaats en 
bouwlogistiek

Kustlijnzorg en 
vaargeulen-
onderhoud

Onvoldoende 
waardering: geen 

business case

Voldoende 
waardering: 

Positieve business 
case

Ombouwen 
asfalt centrale

Hergebruik 
freesasfalt

Ombouwen 
bestaande 

vloot
5% 

hergebruik 
in nieuw 
beton

Perverse prikkel

Waardering (€) per 
gereduceerde MKI(€)

Overwaardering: 
Verloren 

waardering

Aanschaf 
waterstof 

vrachtwagen



• Altijd bij Werken

• In verhouding tot

– Andere kwaliteitscriteria

– Kosten bij de markt
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Gunnen op milieu impact in het kort:



Per product in plaats van project
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Milieukosten als eis



Inkoopstrategie Buyergroup duurzame wegverharding:

“Asfaltbeton, zeer open asfalt en
steenmastiekasfalt dienen ten hoogste
de MKI-waarde te hebben die 10% onder
branchegemiddelde ligt, zoals is vermeld
in de Nationale Milieu Database. Het
betreft hier de LCA fases A1-A3.”

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-
inkopen/buyer-groups/wegverharding/marktvisie-en-inkoopstrategie
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Milieukosten als eis

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/buyer-groups/wegverharding/marktvisie-en-inkoopstrategie


Betonakkoord, Contracteisen en gunningscriteria 2021
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Milieukosten als eis

Naast betonmortels ook betonwaren:

Bestrating, riolering, kanaalplaatvloeren, 
breedplaatvoeren en heipalen.

https://www.betonakkoord.nl/publish/pages/166
796/contracteisen-en-gunningscriteria-
betonakkoord-2021.pdf

https://www.betonakkoord.nl/publish/pages/166796/contracteisen-en-gunningscriteria-betonakkoord-2021.pdf
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Peloton aanpak
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Koploperaanpak



Opdrachtgevers trekken innovaties 
door de TRL trechter heen door 
innovatiegericht in te kopen



Pelotonaanpak Door steeds strengere 
eisen te stellen aan de duurzaamheid 

van ruim beschikbare producten 
verduurzaamd het product aanbod 

door de tijd.



Met een koploperaanpak creëren 
opdrachtgevers markt voor nieuwe 
duurzame gevalideerde producten



Strengste eisen op een selectie van projecten
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Koploperaanpak



1. Marktconsultatie

2. Eisen aanscherpen

3. Voldoende waardering MKI

4. Contractbeheersing

Lange termijn perspectief bieden
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Koploperaanpak



Hoe monitor je het 
behalen van de 
beloofde MKI-waarde?
MKI beheersing
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Afspraak is afspraak
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• Plan van aanpak duurzaamheid

• Voortgangsrapportages MKI

• Rapportage en gesprek bij oplevering
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Huidige werkwijze (protocol MKI)



Soms wordt door inschrijvers met onhaalbaar lage MKI waarden 
ingeschreven. Hierdoor ontstaat een race naar de bodem bij 
inschrijving.
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Probleem



Soms wordt door inschrijvers met onhaalbaar lage MKI waarden 
ingeschreven. Hierdoor ontstaat een race naar de bodem bij 
inschrijving.

Oorzaken:

- MKI-systematiek wordt ervaren als complex > moeilijk te toetsen;

- Onvoldoende toetsing op MKI en LCA’s tijdens uitvoering (lage 
pakkans);

- Bij niet voldoen worden geen sancties opgelegd (geen straf).
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Probleem



Doordat inschrijvers tijdens de realisatiefase weinig of geen negatieve 
consequenties ondervinden van een onrealistisch lage MKI-waarde bij 
inschrijving, worden inschrijvers onvoldoende geprikkeld bij een 
volgende inschrijving een haalbare MKI-waarde in te dienen.
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Probleem



• Staat van ontleding van MKI bij inschrijving vragen, MKI per 
werkpakket (basis voor contractbeheersing in realisatiefase en ALI 
gesprek);

• Per gerealiseerd werkpakket constateren of MKI is gehaald;

• ALI gesprek MKI tussen gunning en contractering op basis van 
vermoeden onrealistisch lage MKI;

• Sturen op rapportages door hoger management.
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Mogelijke oplossingen



• Toetsing van MKI opnemen in toetsplan;

• Biedt voldoende capaciteit en expertise aan projectteams om MKI 
berekeningen te kunnen toetsen (intern of extern).
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Mogelijke oplossingen



• Beperken van de scope, focussen op fases A1-A5;

• Standaardiseren van scope, meegeven van fictieve hoeveelheden in 
de aanbesteding;

• Standaardiseren van uitgangspunten voor het berekenen van LCA’s
en MKI: o.a. Product Category Rules en As Built Toetsingsprotocol 
uit te breiden naar meer productcategorieën;

• MKI dialoog tussen publicatie en inschrijving: welke uitgangspunten 
/ scope etc. dienen gehanteerd te worden? (potentiële mazen 
herkennen en dichten).
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Mogelijke oplossingen



Hackaton versnellingsaanpak beton

• Info. bijeenkomst 30 maart: meer info

Expertgroep duurzaam inkopen (1 deelnemer per organisatie)

• Opgeven bij: karen.molenaar@rws.nl
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Vervolg

https://www.linkedin.com/posts/betonakkoord_registratie-voor-startbijeenkomst-hackathon-activity-6902635693831438336-JOqg


MKI Hoe zat het 
ook alweer?

Robert Rouwenhorst
Coördinator Duurzaamheid



MKI Hoe zat het 
ook alweer?

• Introductie
• Wat is MKI?
• Ontwikkeling aanpak MKI
• Waar te beginnen?

Doelstelling: kennis delen en handvatten geven



Wat is MKI?

• MKI= Milieukostenindicator

• Verschillende ontwerpen vergelijken

• Gehele levenscyclus, bestaand uit 4 modules 

• 11 Milieueffecten



Welk asfalt is duurzamer?



Welk beton is duurzamer?

• Prefab beton, 50% hergebruikt beton

• In situ beton, 30% hergebruikt beton

• Modulair viaduct, 0% hergebruikt beton



Wat is MKI?

Grootheid Eenheid methode instrument boekhouding

Lengte meter meten meetlat kladblok



Wat is MKI?

Grootheid Eenheid methode instrument boekhouding

Lengte meter meten meetlat kladblok

MKI € LCA LCA-software (bijv., 
virtuele asfalt centrale)

NMD/Dubocalc



Levenscyclus analyse



Levenscyclus analyse

• Met de LCA-methode bereken je de emissies van elke stap in de levenscyclus
• 4 modules 



Levenscyclus analyse

• Met de LCA-methode bereken je de emissies van elke stap in de levenscyclus
• 4 modules 



Wat is MKI?

Een MKI-waarde bevat 11 milieu-effecten.



Wat is MKI?

Een MKI-waarde bevat 11 milieu-effecten: klimaatverandering



Wat is MKI?

Een MKI-waarde bevat 11 milieu-effecten: stikstofuitstoot



Wat is MKI?

Wat is MKI wel:
• Gewogen gemiddelde van 11 milieueffecten
• 1 van de 11 is klimaatverandering
• Aanbestedingsteksten verkrijgbaar
• Brondata MKI waarden beschikbaar vanuit de NMD (database) en bij producenten



• Aanleiding

• Ontwikkeling (2017 – 2021)

• Aandachtpunten voor invoering

• Conclusie

MKI wegverharding in RAW



Aanleiding

✓ CO2 uitstoot verlagen

✓ Zo circulair mogelijk

MKI wegverharding in RAW



Ontwikkeling (2017 – 2021)

2017

• Onderzoek naar mogelijkheden om MKI in RAW bestekken op te nemen 

2018

• Ombouwen RWS gegevens (UAV_gc) naar RAW teksten

• Eind 2018 – 1e aanbesteding met MKI asfalt als gunningscriterium

2019 

• In alle openbare aanbesteding gebruik van MKI als gunningcriterium

2020

• 2e helft naar aanleiding van nieuwe bepalingsmethode en PCR asfalt een verbeterde 
versie opgesteld

2021

• Gebruik verbeterde versie

MKI wegverharding in RAW



Aandachtspunten voor invoering:

✓ Organisatie enthousiasmeren

✓ TNO branche rapport is te beperkt voor Provincie. 

✓ Zelf berekeningen laten maken voor reële MKI waarden

✓ Specialistische kennis noodzakelijk

MKI wegverharding in RAW



Buyer group duurzame wegverhardingen bestaat uit:
- RWS 
- Provincies: 

- Noord-Holland
- Noord-Brabant
- Overijssel
- Gelderland

Wat doet deze buyer group?
De buyer group heeft een uniforme manier van uitvragen van asfalt opgesteld. Doel 
hiervan is het versnellen van verduurzaming van de sector enerzijds, en het bieden 
van perspectief aan de markt anderzijds.

Buyer group duurzame wegverhardingen



Asfalt Impuls: Doel is “Verdubbeling gemiddelde levensduur van onze asfaltwegen, halvering van de spreiding in levensduur, 
halvering CO2-productie, tegen gelijke of lagere kosten”. Een aantal leden van de Buyer Group is ook betrokken bij asfalt impuls.

CROW: beheerder van de RAW en daarmee een belangrijke schakel voor het opschalen van duurzaamheid.

BouwCirculair – asfaltketen overleggen & moederbestek.
• Moederbestek.nl
• Asfaltketens

Platform WOW (wegbeheerders ontmoeten wegbeheerders): WOW faciliteert kennisdeling en leren van elkaars 
praktijkvoorbeelden.

CB23: Platform met o.a. als product breed gedragen leidraad circulair inkopen. De kerndoelen van circulair bouwen, zoals CB23 die 
heeft geformuleerd, zijn verwerkt in de eisen en criteria set.

Regionale netwerken: De provincies zullen als deelnemers aan de Buyer Group een rol vervullen in het regionaal uitdragen van 
de marktvisie en inkoopstrategie. Als onderdeel van de communicatiestrategie worden deze regionale netwerken in kaart 
gebracht.

Raakvlakken met andere ontwikkelingen



Buyer groups

Duurzaamheid
Publieke opdrachtgevers slaan hun handen ineen in buyer groups
om concreet aan de slag te gaan met klimaatimpact en 
circulariteit.

Met als doel:
- eenduidige marktvisie en -inkoopstrategie
- stimuleren van de markt om duurzame oplossingen te 

ontwikkelen
- andere opdrachtgevers enthousiasmeren om de strategie te 

implementeren

Zodoende wordt de gezamenlijke impact vergroot.



De Buyer group heeft in samenwerking een marktvisie en inkoopstrategie 
ontwikkeld.
De organisaties committeren zich nu aan het stapsgewijs beproeven van de 
strategie.

De buyer group stuurt met name op reductie van milieubelasting van asfalt door:
- uit te vragen met Milieukostenindicator (MKI)
- aangevuld met een aantal criteria om circulair gebruik van asfalt binnen 

de keten te borgen. 
- daarnaast wordt ook gestuurd op innovatie.

Hoe werkt dit nu?



De inkoopstrategie
De inkoopstrategie bestaat uit de volgende punten:
1. Het consistent inzetten van MKI als beoordelingseenheid

voor duurzaamheid.
2. Verschillende ambitieniveaus zodat iedereen uitgedaagd 

wordt te gaan beginnen, zie achterzijde.
3. Inzetten op verificatie van MKI middels het protocol As 

Built.
4. Uitwisselen van ervaringen en kennisdeling.



• Ervaring met aanbesteden met MKI en BPKV
• Zelfde eisenset als ambitieniveau “significant”, aangevuld 

met: 
o Marktconsultatie als onderdeel van de voorbereiding 
o Lat MKI waarde wordt extra hoog gelegd om koplopers 

te belonen 

• Eerste keer aanbesteden met MKI
• Project met relatief kleine omvang
• Geen aanvullend gunningscriterium (BPKV)
• Minimumlat waar marktpartijen aan moeten voldoen
• Maximale MKI waarde 10% onder branchegemiddelde 

• Enige ervaring met aanbesteden met MKI
• Eisen én gunningscriterium (BPKV)
• Maximale MKI waarde 20% onder branchegemiddelde
• Aanvullende eisen met betrekking tot circulariteit: 

hergebruik van vrijkomend asfalt binnen de asfaltketen, 
voorkomen van toepassing en vrijkomen toxische 
materialen en stimuleren om de samenstelling en herkomst 
van materialen vast te leggen 

• Marktpartijen krijgen ruimte om zich te onderscheiden 



Secretaris Buyer group: Lisan van Loon lisan.van.loon@rws.nl

Kerngroeplid Buyer group: Robert Rouwenhorst r.rouwenhorst1@gelderland.nl

Maar hou vooral Buyer Group duurzame wegverhardingen | PIANOo -
Expertisecentrum Aanbesteden in de gaten!
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-
inkopen/buyer-groups/buyer-group-duurzame-wegverhardingen

Contact info

mailto:lisan.van.loon@rws.nl
mailto:r.rouwenhorst1@gelderland.nl
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/buyer-groups/buyer-group-duurzame-wegverhardingen


Waar een wil is, komt een duurzame weg!
Robert Rouwenhorst


