
 

Sessie 2 Duurzaam aanbesteden 
Sessie in de serie van ketenanalyses op dinsdag 15 maart. 

 

Spreker 1 Arjan Visser 
Evaluatie van de Green Deal: momenteel gaat het niet goed, er is niet voldoende groei. Openbare 

aanbesteden projecten gestegen van 28% naar 35% maar dit is nog niet voldoende. Veel projecten 

worden aanbesteed op laagste prijs.  

Studie waarom het niet lukt: 

1. Gebrek aan duurzaamheidskennis binnen de organisaties of kennis die aanwezig is wordt 

niet juist ingezet; 

2. Juridische verantwoordelijk belangrijker dan duurzaamheid. Bang voor juridische gevolgen; 

3. Akkoorden zijn heel erg vrijblijvend.  

Kwestie van doen: moet vanzelfsprekend zijn om een duurzaamheid door te voeren. Het gaat 

momenteel niet vanzelfsprekend. Het is een kwestie van doen.  

Hoe kan het wel: Gebruik de kennis die er is. Er is een aanpak duurzaam GWW. Heel veel aanwezig 

(dubocalc, materiaal paspoort, enz). Heb lef, zet door, overtuig mensen van belang. Deel de kennis 

die er is.  

Contracten/ aanbesteding: contracten is ondergeschikt aan duurzaamheid. Gaat om samen keuzes 

maken. Gezamenlijk keuzes maken. In gesprek gaan met de aannemer waar die denkt beter/ 

duurzame keuze gemaakt kan worden. Bouwteams, Duurzaam kansendossier, afdwingen   

Ga/ blijft uitdagen en afdwingen en dromen.  

 

  



 

Spreker 2 Jasper Flapper 
Hoe neem je MKI mee in de gunning: sinds 8 juli 2021 verplicht mee te nemen.  Gunnen op 

milieukosten: Hoe lager de MKI, hoe hoger de waardering. Per MKI = 2euro waardeering.  

Aandachtspunten: 

MKI moet in evenwicht zijn met de resterende punten. Maximale haalbare fictieve korting van MKI is 

25% -35%. Business case moeten ervoor zorgen dat fictieve korting hoog genoeg zijn voor in 

inschrijver om in te kunnen schrijven.  

 

Om effectief aan te besteden met MKI is het belangrijk dat de fictieve waarde in de juiste 

bandbreedte valt, zie afbeelding hierboven.  

MKI als eis: 

Per product in plaats van project. Bijvoorbeeld betonakkoord. Hierbij wordt er voor een specifiek 

project een eis gesteld. Deze eis wordt over tijd strenger om de duurzaamheid te stimuleren.  

 



 

Daarnaast is er nog de koploperaanpak: 

 

Probeer de koplopers te ondersteunen door speciale trajecten op te starten. Duurzame producten 

ondersteunen die zijn meestal te duur om mee in te schrijven binnen normale trajecten. Aan deze 

trajecten zijn er wel strenge eisen.  

Koploperaanpak: 1.  

1. Marktconsultatie; 

2. Eisen aanscherpen; 

3. Voldoende waardering MKI; 

4. Contractbeheersing.  

Hierbij is het belangrijk om lange termijnperspectief beiden voor de bedrijven.   

Hoe monitor je de behalen punten: afspraak is afspraak. Staat in protocollen verwerkt. Plan van 

aanpak duurzaamheid en voortgangsrapporten. 

Probleem: momenteel weinig/ geen straf uitgedeeld als aannemer niet afspraak nakomt. Dit levert 

een remmend effect binnen het verduurzamingsproces. Meerdere oplossingen om dit op te lossen, 

aantal: in gesprek gaan met aannemer bij lage MKI-inschrijvingen, beter MKI controleren. Beperken 

van de scope, focussen op fases A1-A5. MKI-dialoog tussen publicatie en inschrijven.  

  



 

Spreker 3: Robert 
Wat is duurzaam? MKI-onderdeel van.  

MKI: Wat is MKI. Gebaseerd op LCA en Dubocalc. 

Met LCA neem je de hele levenscyclus en bestaat uit 4 fases: Productie, Bouw, Gebruik en Sloop en 

duurzaamheid.  

Voornamelijk van A1 tot en met A3 binnen de provincie.  Kijken niet alleen naar CO2 maar ook naar 

Stikstof emissie.  

Met RAW-contracten gestart. Vanaf 2017 tot en met 2021 geduurd om het om te bouwen. Moet de 

hele organisatie mee krijgen. Intern opdrachtgever tot en met toezichthouders meekrijgen. 

Specialistische kennis noodzakelijk van adviesbureaus.  

Buyer groep: RWS, provincie werken samen, uniforme manier van uitvragen van asfalt opgesteld. 

Probeer eenduidige informatie te maken. Stukken overnemen een eenduidige maken. Gezamenlijke 

marktvisie en inkoopstrategie ontwikkeld. Buyer group stuur met namen op reductie van 

milieubelasting van asfalt door. Sturen op innovatie, in gesprek met aannemers waar willen ze heen 

en wat voor mogelijkheden zie jullie. Welke mogelijk zijn er voor levensduur te verhogen.  

 

 

  



 

Stellingen: 

1. Kosten zullen altijd leidend blijven bij de gunning van een project. 

Uit de chat is het meestal eens als antwoord. Het is afhankelijk van de eisen die aan het pakket 

gehangen worden. De kosten komen meer op een project. Anders komen de kosten op de 

maatschappij. 

2. Het is momenteel niet mogelijk goed te monitoren op de aangeboden MKI-waarde. 

Gemiddelde gemeente is niet in staat goed te monitoren op duurzaamheid. Daarnaast is er niet 

voldoende capaciteit (tijd). Verder zijn er voldoende mogelijkheden om het wel te monitoren. Alleen 

moet het duidelijk zijn wie ervoor betaald, waar liggen de kosten. MKI is makkelijker te monitoren 

omdat het voornamelijk controleren van cijfers is, bij EMVI is het meer gebaseerd op afspraken wat 

moelijker te beoordelen. Buyer group is er om het juist te versimpelen, om het makkelijk te maken 

voor de rest, drempel te verlagen.  

3. Er is bij opdrachtgevers nog geen breed gedragen kennis aanwezig om op eigen benen MKI 

mee te nemen in de gunning en te beoordelen. 

Gemiddelde antwoorden: eens. Gebruik kennis en kunnen van mensen om je heen en bedrijven die 

daar al ervaring mee heeft. Binnen de organisatie moet de verandering ook naar vore komen.  

  



 

Links: 

• https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/aan-de-slag-aanbesteden 

• https://platformcb23.nl/images/leidraden/Platform_CB23_Leidraad_Circulair-

Inkopen_versie1.pdf 

• https://www.duurzame-infra.nl/actueel/details/meld-u-aan-voor-de-online-

informatiesessie-hackathon-beton 

• https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/buyer-

groups/buyer-group-duurzame-wegverhardingen 

• https://www.betonakkoord.nl/resultaten/ 
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