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Op dit moment zien we door de hele samenleving
toenemende aandacht voor het thema duurzaamheid. De
druk die we met elkaar uitoefenen op het milieu dwingt ons
om maatregelen te nemen. Daarnaast spelen ook de
beschikbaarheid en de prijzen van grondstoffen en energie
een steeds grotere rol. We zien ontwikkeling van nationale
en Europese wetgeving met betrekking tot
materiaalgebruik, afval, hergebruik en reparatie. Deze focus
op duurzaamheid heeft niet alleen implicaties voor
consumenten maar ook voor de overheid. 

Tegelijkertijd groeit de aandacht voor Total Cost of
Ownership (TCO) waarbij thema’s als energieverbruik of
eventueel teruglevering, het managen van hittestress of
watermanagement en end-of-life scenario’s van steeds
groter belang zijn.

De afgelopen decennia hadden
gemeentes een sterke focus op
citybranding, waarbij elke gemeente zijn
eigen, unieke oplossingen ontwikkelde
met als doel de kwaliteiten en het
karakter van de gemeente zo goed
mogelijk neer te zetten.

INTRODUCTIE
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Nederland volledig circulair in 2050

De overheid lanceerde in 2016 lanceerde het rijksbrede 
programma ‘Circulaire economie’. De doelstelling van dit 
programma is zeer ambitieus: een volledig circulaire 
economie in 2050. De overheid hoopt door in te zetten op 
circulair de klimaatverandering tegen te gaan. In 2030 moet 
het verbruik van metalen, fossiele brandstoffen en mineralen 
al met de helft zijn afgenomen. 

Daarbij onderkent de overheid het belang van circulair 
inkopen en aanbesteden voor een positieve impact op het 
klimaat. Door zelf circulair te gaan inkopen en aanbesteden 
wil het Rijk op korte termijn al aanzienlijke resultaten boeken 
en een voorbeeldrol vervullen richting andere 
vastgoedeigenaren en opdrachtgevers. Dat betekent dat ook 
leveranciers mee zullen moeten bewegen als zij willen 
leveren aan de overheid. Het gaat niet langer alleen meer 
om (de laagste) prijs, maar ook om efficiënt gebruik van 
grondstoffen en het realiseren van een positieve impact op 
het milieu. 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050.pdf
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Door de fictieve waarde van de belasting van CO2-uitstoot en andere milieueffecten mee te
nemen bij een aanbesteding kan een aanbieding hoger of lager uitvallen. Zodoende kan o.a.
interne CO2-beprijzing gebruikt worden om te sturen op klimaatgericht en maatschappelijk
verantwoord inkopen. 

CO2-uitstoot vormt bijvoorbeeld een onderdeel van de milieukostenindicator (MKI). Bij een lage
CO2-belasting ontstaat een milieuvoordeel, dat wordt omgezet in een financieel
gunningsvoordeel. Een inschrijving met een lage CO2-belasting kan dus leiden tot een lagere
inschrijving, waardoor de kans om te winnen toeneemt. 

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat meer en meer rekentools inzet worden om
potentiële oplossingen objectief en kwantitatief te kunnen vergelijken.
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https://www.co2-beprijzing.nl/images/documenten/Navigant._%282018%29_._Expertnetwerk_Schaduwprijzen_eindrapportage_.pdf




OVER DUURZAAMHEID
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Begrippen als duurzaamheid en circulariteit worden vaak gebruikt zonder een helder kader vast
te leggen. Wat bedoelen we nou eigenlijk als we het hebben over duurzame of circulaire
oplossingen?

Over het algemeen bedoelen we met duurzaam dat de gekozen oplossingen voldoen aan de
behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in
hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Hierbij ligt het accent niet alleen op de
mate waarin we schade toebrengen aan het milieu door uitstoot van stoffen of het uitputten van
bronnen, maar ook op sociaal-economische duurzaamheid zoals bijvoorbeeld rechtvaardige
economische groei die iedereen ten goede komt en die de bevolking kansen biedt om gelukkig
te zijn en zich te ontwikkelen.

Als we het hebben over circulariteit zijn er meerdere strategieën (zie het Butterfly model van de
Ellen MacArthur Foundation, https://ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy-diagram). 

Circulariteit kan gaan over het recyclen van materialen, maar ook over het hergebruik van
onderdelen of zelfs het hele product. Het begrip product integriteit speelt hier een grote rol.
Hiervoor geldt hoe meer van de kwaliteit of waarde van het oorspronkelijke product in de
volgende ronde van hergebruik overeind blijft, hoe lager de milieubelasting dus hoe beter.

Om ervoor te zorgen dat we in de vergelijking tussen verschillende mogelijke oplossingen geen
appels met peren vergelijken of puur op intuïtie afgaan is het van belang tools en instrumenten
in te zetten waarmee de impact van oplossingen gekwantificeerd kan worden. Veelgebruikte
tools als LCA’s (Life Cycle Assessments) of de MKI (milieukostenindicator) bieden inzicht in de
relevante aspecten van de impact maar zijn ook instrumenten om ontwerpkeuzes te sturen.
Alternatieve (deel)oplossingen kunnen met elkaar worden vergeleken en potentiële scenario’s
worden ontwikkeld.

Begrippen, basiconcepten en rekenmodellen
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https://ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy-diagram


Als gevolg van het veranderende
speelveld door veranderende wetgeving,
de circulaire doelstelling van de overheid
en uiteraard ook de publieke opinie zal
het proces van het ontwikkelen en
aanbesteden van oplossingen voor de
openbare ruimte de komende tijd
behoorlijk veranderen.

GEVOLGEN  VOOR
GEMEENTES

De complexiteit van aanbestedingen neemt toe, maar de
ruimte voor inventieve oplossingen ook. In plaats van alleen
naar uitstraling en prijs van de aangeboden fysieke oplossing
te kijken, zal meer en meer worden gelet op de impact van
het gehele product-service systeem. Lange-termijn effecten
zoals energieverbruik en -teruglevering, service en
onderhoud en voorkoming van andere milieueffecten als
hittestress en wateroverlast kunnen van doorslaggevend
belang zijn tijdens het keuzeproces.

De aanpak waarbij een keer in de 10 of 15 jaar gekeken wordt
naar de meest geschikte oplossing (met een bijbehorende
aanbesteding) zal plaatsmaken voor een benadering waarbij
gedurende de levensduur van het straatmeubilair
aanpassingen plaatsvinden met als doel de milieu-impact
van het meubilair te verkleinen en de uiteindelijke
levensduur van de oplossingen (al dan niet bij
opeenvolgende gebruikers/beheerders) te verlengen.
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Dit hoeft niet ten koste te gaan van de kwaliteit van de
oplossingen. Sterker nog: in veel gevallen neemt het
kwaliteitsniveau toe aangezien er door de
levensduurverlenging kansen ontstaan om tegen
vergelijkbare of lagere kosten meer hoogwaardige en
milieuvriendelijke oplossingen te ontwikkelen. 

Het plannen van deze cycli wordt een essentieel onderdeel
van het beheer van straatmeubilair. Uiteindelijk ontstaat
hierdoor een win-win situatie waarbij overheden een hoger
kwaliteitsniveau weten te realiseren tegen lagere kosten en
de milieu-impact van straatmeubilair significant kan worden
teruggedrongen.

Door te focussen op product-service
systemen en rekening te houden met
opeenvolgende cycli van optimalisatie en
gebruik is het mogelijk de milieu-impact
van straatmeubilair significant te
reduceren.

KANSEN IN 
STRAATMEUBILAIR
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SAMENWERKING
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In veel gevallen is de gewenste oplossing niet voor de hand liggend. Elke overheidsorganisatie
stelt zijn eigen prioriteiten en de inbedding van nieuwe oplossingen in bestaande structuren van
bijvoorbeeld financiering en beheer maakt dat maatwerk noodzakelijk is.

Daar komt bij dat het voor de borging van acceptatie van nieuwe oplossingen cruciaal is dat
aangehaakte partijen commitment tonen. Vroege betrokkenheid bij,  en inspraak in het
ontwikkelingsproces zijn van groot belang voor het slagen van innovatietrajecten. Het betrekken
van stakeholders met uiteenlopende belangen (overheden, gebiedsbeheerders, reizigers,
vervoersmaatschappijen etc.) in het proces leidt tot snellere acceptatie en implementatie van de
gezamenlijk ontwikkelde oplossingen. Het opzetten van een gedeeld kader en door alle partijen
geaccepteerde rekentools speelt hierbij een grote rol. 

De fun-factor mag echter ook niet vergeten worden. Voor de meeste betrokkenen is innovatie
(en zeker op het gebied van duurzaamheid) geen dagelijkse bezigheid. In de praktijk blijkt dat
het met elkaar ontwikkelen van nieuwe, duurzame oplossingen door de betrokkenen als een
inspirerende en verbindende activiteit ervaren wordt die in veel gevallen leidt tot langdurige
samenwerkingen. Duurzaamheid is in het belang van iedereen.

Oplossingen op maat
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de kansen voor uw gemeente? Neem
contact met ons op.  We vertellen u graag
meer over de mogelijkheden. 

CONTACT
npk design
Meelfabriekplein 2f
2312 LK Leiden, Nederland
T: +31 (0) 71 514 13 41
E: npk@npk.nl

mailto:npk@npk.nl

