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Algemene inleiding  
Deze factsheet is bedoeld voor D66-afdelingen van gemeenten bij het opnemen van 
duurzaamheids eisen in het verkiezingsprogramma op het gebied van grondstoffen en geeft 
inzicht in de diverse, op lokaal niveau toe te passen, methoden en technieken voor 
duurzame inkoop en levensloopkosten. De gemeenten zijn gezamenlijk in geld uitgedrukt de 
grootste inkoper van ons land en zijn daarmee maatgevend voor de kwaliteit van de 
industrie- en bouwmaterialen en producten die men in voorraad heeft, verkoopt en 
distribueert. 
 
D66 streeft naar een duurzame samenleving. Bij energievraagstukken ligt hierbij de focus op 
een transitie van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen om energie uit te maken, welke 
laatste in principe in overvloedige mate aanwezig is. Op het gebied van grondstoffen 
(evenals land en voedsel) hebben we – per definitie – te maken met een eindige voorraad 
aan beschikbare grondstoffen. We zullen daarom van verbruiken van grondstoffen moeten 
omschakelen naar uitsluitend gebruik van grondstoffen met later hergebruik als 
uitgangspunt. 
 
Afwegingen voor lokale overheden  
Gemeenten hebben grote invloed op hun eigen duurzaamheid en Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO), via hun rol als opdrachtgever en inkoper. Bovendien 
hebben gemeenten een belangrijke rol als opdrachtgever van onderwijs en onderzoek en 
voorbeeldsteller naar burger en consument. Ten derde heeft de gemeente een eigen belang 
in het voorkomen van afval en bevordering van hergebruik. 
 
‘Duurzaam inkopen’ wordt in steeds meer gemeenten als richtlijn ingevoerd – echter – we 
gaan graag verder dan de minimumeisen. Bovendien blijkt in de praktijk een diepgravende 
analyse en duurzame benadering gunstiger uit te werken op efficiency, effectiviteit, 
duurzaamheid en uiteindelijk ook de Total Cost-of-Ownership (TCO). Vanuit het TCO 
principe worden goederen, producten en gebouwen beschouwd op hun prestaties en kosten 
gedurende hun gehele levensduur. In de praktijk betekent dit dat een initiële aanschaf hoger 
kan uitvallen, maar dat beheer en onderhouds- en later verwijderings- of materiaal 
hergebruikkosten lager uitvallen. . Dus wanneer de externe maatschappelijke kosten worden 
meegenomen de TCO veelal lager is.  
 
Dit factsheet wordt geplaatst op de website van de thema-afdeling D66 Duurzaam. 
Daarnaast zal de werkgroep Grondstoffen van deze thema afdeling ook relevante nieuwe 
ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk bijhouden en op de website 
www.d66duurzaam.nl plaatsen. Graag ontvangt de werkgroep Grondstoffen locale 
ontwikkelingen en (eigen) ervaringen via onderstaande contactgegevens om voorbeelden 
voor elk soort gemeente te kunnen bieden. 
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Duurzaamheidprincipes zoals Zero-Waste principe ~ Ladder van Lansink ~ C2C 
Er zijn vele concepten te benutten waarin allerlei activiteiten zijn uitgewerkt bedoeld om afval 
te voorkomen en  waarbij overblijvende grondstoffen worden teruggewonnen voor hergebruik 
als grondstof voor andere producten in de toekomst. 
 
In een Life Cycle Analyses (LCA-analyse) worden, naast de kosten van de investering, 
tevens de kosten van instandhouding, onderhoud, vervanging, sloop en geschikt maken van 
(materiaal) hergebruik. Uit voorbeelden van duurzame oplossingen blijkt dat de LCA-kosten 
vaak aanzienlijk lager zijn dan van minder duurzame oplossingen, mede doordat ook externe 
(maatschappelijke) kosten worden meegewogen. LCA-analysen zijn vooral productgericht. 
Op gebouwniveau wordt steeds vaker gesproken over Total Cost of Ownership (TCO). 
echter wie is daarbij de ‘owner’ in een zeer gefragmenteerde en lange levensloop cyclus? 
Dat vraagt om definities, waarbij niet eigendom maatgevend is, maar wie optimaal 
gebruikrecht / huurrecht heeft. 
 
Begrotingsregels (lokale) overheden 
Volgens Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) kennen gemeentes (en provincies) 
verschillende eisen ten aanzien van investeringen en voor de begroting voor beheer en 
onderhoud. 
Uit diverse gesprekken is echter geen grond gevonden dat het BBV de inkoop of 
aanbesteding volgens duurzaamheidprincipes zou belemmeren. Wél bestaat mogelijke 
spanning bij investeringsbeslissingen die méér dan 55% van de kosten buiten de 
zittingstermijn van de raad leggen. Lange termijn contracten of lease-constructies zullen 
daarop moeten anticiperen met tussentijdse evaluatiemomenten en 
beëindigingmogelijkheden. 
Kerngedachte hierbij is dat een aanbesteding zodanig is geformuleerd dat alle aanschaf-, 
investering-, onderhoud- en bedrijfsvoeringkosten meegewogen worden in de 
gunningcriteria. Bovendien kunnen aanvullende eisen gesteld worden aan maatschappelijke 
en sociale criteria.  
 
Voorstellen voor concept-paragrafen in verkiezingsprogramma’s 

• De gemeente [invullen] zal in haar voorbeeldfunctie een ‘zero waste’ policy introduceren bij 
al haar werkzaamheden, bij haar inkoop vanuit derden en in (deels) door de gemeente 
gefinancierde projecten. D66 streeft naar een ‘Zero Waste’ samenleving, waarbij toepassing 
van eerder gebruikte grondstoffen, terugwinning en later hergebruik van nu benutte 
grondstoffen integraal onderdeel vormen van inkoop, gebouw en gebiedsontwikkeling. Bij de 
gemeente als opdrachtgever, dan wel bij de potentiële leverancier of projectontwikkelaar. Bij 
het inkopen van goederen en het verstrekken van opdrachten zal de gemeente hierin haar 
verantwoordelijkheid nemen. De gemeente streeft er altijd naar de meest gunstige prestaties 
te realiseren over de reële levensduur van een te ontwikkelen project of in te kopen project of 
product: zowel op economische, functionele, sociale als milieuprestaties. 
 
[Optioneel]: 

• Beleidsregels in het bestaande (inkoop) beleid van de gemeente, welke in tegenspraak zijn 
met deze integrale visie dienen te worden geïnventariseerd om vervolgens weg te nemen; 

• Een vast onderdeel van planvorming- en inkoopprocessen van de gemeente is dat de kosten 
over de gehele levensduur (Levensloopkosten / Total Cost of Ownership) van een product, 
gebouw of installatie worden meegewogen en daarmee dus niet alleen maar 
aanschafkosten. Daarbij behoort dan ook het optimaal geschikt doen zijn van toegepaste 
grondstoffen (en zo mogelijk ook producten) voor later hergebruik; 
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• Een duurzame formulering van inkoopbeleid en gunningscriteria wordt mede uitgewerkt 
volgens de factsheets van Agentschap NL (Cradle-to-Cradle en duurzaam inkopen). Ook 
duurzame businessmodellen, lease-constructies en retourverplichtingen lenen zich bijzonder 
goed om de voordelen en verantwoordelijkheden van duurzaam (grondstoffen)beheer bij een 
leverancier te waarborgen en zullen bij elke inkoop/aanbesteding worden overwogen; 

• Voor gebruik van technische grondstoffen waarbij de kans aannemelijk is dat de kringloop 
niet gesloten zal worden (zoals de plasticsoep veroorzaakt door micro deeltjes verwerkt in 
zeep, crèmes en shampoos die terecht komt in de oceanen), zullen uitsluitend natuurlijke 
grondstoffen gebruikt worden opdat de natuurlijke kringloop zichzelf sluit. Dit zal zodanig bij 
inkoop worden opgenomen in de eisen; 

• Zorg voor bewustwording, educatie en voorlichting van grondstoffen gebruik en de circulaire 
economie bij alle onderdelen van de gemeente inclusief de deelnemingen in 
bovengemeentelijke instellingen en waaraan de gemeente anderszins financieel bijdraagt. 
Daarnaast zorg voor uitwisseling van kennis en ervaring met andere gemeenten en 
(regionale) overheden via innovatieve proefprojecten met betrekking tot aanbestedingen en 
contractvormen van circulair grondstoffen gebruik. 
 
Bronvermelding en links naar interessante instanties en websites 

• Nieuwe duurzame verdienmodellen 
http://lerenvoorduurzameontwikkeling.nl/content/eindrapportage-nieuwe-verdienmodellen-
voor-maatschappelijke-initiatieven  
https://www.agentschapnl.nl/content/tfc-publicatie-verdienmodellen  

• Commissie BBV www.commissiebbv.nl vanuit BZK wetgeving begroting en verantwoorden; 
Het document ‘Uitgangspunten gemodificeerd stelsel van baten en lasten provincies en 
gemeenten  

• De Groene Zaak: 

• http://www.degroenezaak.com/upload/files/2010-12-
6_boekje_def_de_groene_zaak_lage_resolutie.pdf  

• http://www.degroenezaak.com/upload/files/position_paper_duurzaam_inkopen_leesversi
e.pdf  

• AgentschapNL:  

• http://www.milieuzorgoverheden.nl/downloads/factsheet_c2c.pdf  

• http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/bijlagen/Factsheet_Cradle_to_Cradle_en_d
uurzaam_inkopen.pdf 

•  http://www.leidraadaanbesteden.nl  

• Functiecombinaties 
http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/bijlagen/Toekomstwaarde Nu - De kracht 
van functiecombinaties DGO HRes april12.pdf  

• http://www.mvonederland.nl/trends-ontwikkelingen/circulaire-economie  

• http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondstof  
 
Contactgegevens van de opstellers 
Deze checklist is opgesteld door de werkgroep Grondstoffen die valt onder de landelijke 
thema-afdeling D66 Duurzaam. Contactgegevens opstellers: Remko Zuidema (voorzitter 
werkgroep, r.h.zuidema@zonnet.nl), Gertjan Eg (gertjan@familie-eg.nl) of Jan-Willem 
Kanters (jwkantersd66@gmail.com).  
 
Legenda [ … ] = optioneel of zelf in te vullen. 


