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Duurzaamheidsopgave blijft enorm
Hoe groot is de opgave waar we voor staan?
• De komende tien jaar zijn bepalend voor het
wel of niet halen van onze klimaatdoelen
• Een reductie van 49% in 2030 is een enorme
opgave, en dat geldt dus óók voor de bouw
en infra

Impact van materialen is enorm
Hoe groot is de opgave waar we voor staan?
• Verlagen van milieu-impact van producten en
Werken is niet de enige oplossing
• We moeten ook anders nadenken over ons
materiaalverbruik:
• Minder materiaalgebruik, als gevolg van
o.a. ander ontwerp
• Meer hergebruikt van vrijkomend
materiaal

Sturing vanuit inkoop wordt steeds sterker
Waarom is inkoop zo’n veelgenoemd instrument?
• Beleidsmatige aandacht voor klimaatneutraal
en circulair inkopen groeit
• Maar: nog steeds ook heel vaak niet!

“In 2018 speelde in 26,9% van de openbare
aanbestedingen duurzaamheid een rol in de
gunning. Ik ben blij om te zien dat dit
percentage met ruim acht procent is gestegen in
2019 naar 35,2%.”

Volgende stappen nodig
Wat zou er moeten gebeuren om volgende stappen te zetten?
Vier succesfactoren voor opschaling
klimaatneutraal en circulair inkopen:
1.

Meer eenduidig sturen op het verlagen van de
milieu-impact van materialen en
werkzaamheden

2.

Vergroten van kennis en competenties van
aanbestedende diensten

3.

Verhogen van milieukosten op basis van
wetenschappelijke inzichten

4.

Daadwerkelijke betalen van de kosten van
milieu-effecten, wat begint met optellen bij de
inschrijfprijs

Op weg naar 2023
Wanneer ben ik over drie jaar tevreden?
Drie resultaten die ik graag zou willen zien:
• Hanteren van milieuprijzen die de
daadwerkelijke externe effecten
vertegenwoordigen
• Accurate milieu-informatie voor alle fysieke
producten, waarvoor we informatie-eisen
moeten stellen bij inkoop
• Brede kennis en ervaring met de NMD om
voor alle inkopen van fysieke producten te
kunnen sturen op MKI (producten) en MPG
(bouw)

