Kennisbank:
Stappenplan voor Circulair Stedelijk Waterbeheer
Dit stappenplan is ook uitgewerkt in een online applicatie. Hier wordt nog aan gewerkt.
En is dus nog niet te bekijken. De inhoud in gebaseerd op de tekst van dit document.
Dit kennisbankartikel beschrijft een stappenplan voor stedelijk waterbeheerders
waarmee u een bijdrage kunt leveren aan een meer circulaire en duurzame invulling
van stedelijk waterbeheer. In de gepresenteerde aanpak wordt u in 4 stappen
meegenomen om tot een circulaire doelstelling te komen en een plan van aanpak
voor de realisatie van deze doelstelling. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de
methode is de toepassing bij vervanging, renovatie, reparatie aan het riool. De
methode is ook breder toepasbaar.
Het initiatief voor deze werkzaamheden komt vaak vanuit de rioolbeheerder. Hoe
logisch is het dat de stedelijk waterbeheerder dan ook het initiatief neemt om de
(grootschalige)werkzaamheden circulairder in te gaan vullen. Deze methode helpt u
om rondom het initiatief van projecten de juiste stappen te zetten om de circulaire
impact zo groot mogelijk te maken. De werkwijze is vertaalbaar naar andere
transities en disciplines binnen uw gemeente.

Het 4 stappenplan voor circulariteit in stedelijk waterbeheer
De 4 stappen zijn cruciaal voor de implementatie van circulariteit in uw stedelijk
waterproject. In de bijbehorende kennisbankhoofdstukken zijn deze nader uitgewerkt.
STAP 1:
Stel een circulaire projectdoelstelling op voor stedelijk waterbeheer.
In dit kennisbankhoofdstuk worden tips gegeven over hoe zo’n doelstelling eruit kan
zien en hoe om te gaan met de meetbaarheid van uw doelstelling.
STAP 2:
Breng materialen en grondstoffen rondom het stedelijk waterbeheerproject in kaart.
Kijk naar de materialen/grondstoffen die in uw stedelijk waterproject vrijkomen of
worden toegepast. Zet ze op volgorde van impact voor het milieu. Gebruik de ‘big
five’ voor grote projecten en de tips voor verdere uitwerkingen die beschreven zijn in
hoofdstuk stap 2.
STAP 3:
Bepaal per materiaal/grondstof de circulaire strategie.
Zijn er materialen die u slimmer kunt hergebruiken in dit stedelijk waterproject of in
een ander project van uw gemeente? Geef niet te snel toe om het te recyclen, wees
creatief. Het 10R-model geeft veel goede handvatten om hier creatief mee om te
gaan. Voor meer informatie tabblad: ‘Opstellen circulaire doelstelling paragraaf 10Rmodel’
STAP 4:
Bepaal de juiste actie in het stedelijk waterproject.

Nu weet u met welke materialen er iets gedaan kan worden en is het tijd voor acties.
Wie gaat wat, wanneer doen? Hiervoor kunt u het projectmatig werken schema
hanteren. Die geeft handvatten om aan te geven wie binnen het project
verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat het ook zo wordt uitgevoerd.

Meetbaarheid van circulariteit in stedelijk waterbeheerprojecten
Het meetbaar maken van de circulaire impact in uw stedelijk waterproject is
belangrijk. Hoe is anders duidelijk of er voldoende vooruitgang is geboekt? Echter,
het meten van circulariteit is lastig. Het kan veel tijd en geld kosten om gegevens te
verzamelen waarbij men op voorhand al wel weet dat het in deze situatie de juiste
keuze is. In de paragraaf Meetbaarheid van circulariteit leest u hierover meer.

Kies het juiste contract voor circulariteit in stedelijk waterprojecten
Van ieder (stedelijk water-) project dat wordt uitgevoerd wordt een contract
opgesteld. Er zijn veel verschillende contractvormen waaruit gekozen kan worden.
De keuze van het type contract is bepalend voor de werkverdeling tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Sommige activiteiten zijn bij uitstek goed neer te
leggen bij de opdrachtgever en andere juist weer goed onder te brengen bij
opdrachtnemers. Belangrijk is om al vroeg in het projectproces hierin een keuze te
maken. Hiermee schept u ruimte voor circulariteit en dat heeft een grote invloed op
het uiteindelijke circulaire resultaat.

Tools en opties ter inspiratie
Deze paragraaf gaat in op overige tools die u kunt gebruiken als aanvulling op de
huidige beschreven aanpak.

Onlineapplicatie voor circulaire kansen
Circulaire kansen in een project meenemen maakt het project er niet makkelijker op.
Het succes hangt ook af van de manier waarop in een project met elkaar over
circulaire kansen gesproken wordt en hoe het wordt vastgelegd. En hoe verkregen
inzichten verder uitgewerkt worden en met elkaar worden vastgelegd. Er is een
onlineapplicatie ontwikkeld om hierbij te helpen en om snel te kunnen starten. Aan de
applicatie wordt nog gewerkt.

[Hoofdstuk 1]
Stap 1: Stel een circulaire projectdoelstelling op
In dit kennisbankhoofdstuk leest u hoe zo’n doelstelling voor circulariteit in rioleringen andere stedelijk waterbeheerprojecten eruit kan zien en hoe om te gaan met de
meetbaarheid van uw doelstelling.
Om een doelstelling te kunnen opstellen moet men het eerst eens over wat circulair
stedelijk waterbeheer precies inhoudt. Vanuit deze definitie kan er gesproken worden
over de ambitie waar men zich aan wil verbinden. De kans is vrij groot dat deze
ambitie ook is vastgelegd in het beleid van de gemeente. Is deze er (nog) niet, dan
geeft dit ruimte om in het project te kiezen voor een eigen definitie.

Definitie circulair stedelijk waterbeheer
Om aan de slag te gaan met circulariteit is het belangrijk dat we dezelfde taal
spreken. Uit interviews met rioleringsbeheerders en -adviseurs is gebleken dat er op
veel verschillende manieren naar circulair stedelijk waterbeheer wordt gekeken. Bij
de uitwerking van deze methode is de volgende definitie gehanteerd:
“De circulaire economie is een economisch systeem dat verspilling van grondstoffen
minimaliseert en waardebehoud van grondstoffen maximaliseert”.
Let op! Circulariteit mag niet ten koste gaan van duurzaamheid. Het is namelijk in de
praktijk mogelijk heel circulair te werken en daarbij ook meer CO2 uit te stoten. Door
bijvoorbeeld materialen her te gebruiken die van de andere kant van het land vrij zijn
gekomen. Circulariteit is juist één van de middelen om te komen tot een duurzame
wereld.
Stichting RIONED hanteert de volgende definitie voor een circulair stedelijk
watersysteem: “Een circulair stedelijk watersysteem is een stedelijk watersysteem
waarin grondstoffen (waaronder water) hun waarde behouden en er geen verspilling
is van die grondstoffen en van energie. Onder duurzaam rioleringsbeheer verstaan
we dat nieuwe assets een maximale bijdrage leveren aan de uitdagingen van de
toekomst en goed aansluiten bij beheer en onderhoudsfase waardoor een maximale
levensduur en functionaliteit wordt geborgd.

Het 10R-model voor circulariteit
Nu iedereen dezelfde definitie hanteert, communiceert dat makkelijker maar dat geeft
nog geen invulling hoe te komen tot de noodzakelijk acties. Daarom is deze definitie
praktisch gemaakt in de vorm van een 10R-model (Jacqueline Cramer (USI), figuur
1)
Het 10R-model geeft een overzicht van de 10 circulaire strategieën. De hoogste
trede in het model (Refuse) levert de meeste circulaire impact. Hoe verder naar
beneden, hoe lager de impact wordt.

Jan: Voordat ik het 10R-model zag was ik me er niet van bewust dat er nog zoveel
meer mogelijk was dan Recycling.
Piet: Ik had me niet gerealiseerd hoe laag recycling staat op de ladder van het 10Rmodel. M.a.w. hoe laag de impact van recycling is.

Figuur 1: Het 10R-model voor circulariteit geeft de acties/strategie aan die genomen kunnen worden om
circulariteit toe te passen in een project. Hoe hoger de actie op de ladder/lijst staat hoe groter de impact
op circulariteit Bron: Jacqueline Cramer (USI) Zie Bijlage A voor een vergrote weergave

Voorbeelden circulaire doelstellingen
Het 10R-model kan gebruikt worden voor inspiratie voor de doelstellingen (evenals
het beleid van de gemeente). Algemene mogelijke basisdoelstellingen ter inspiratie
leest u hieronder:
•
•
•
•
•

Voorkomen dat materialen toegepast gaan worden (refuse).
Verminderen gebruik van primaire (nieuwe) grondstoffen (reduce).
(Her)gebruik maken van secundaire materialen (re-use).
Beperken gebruik van niet herbruikbare materialen (reduce).
Sturen op waardebehoud van de materialen (refurbish).

Doelstelling moeten SMART zijn maar ook uitdagend. Een project kan meer dan één
doelstelling hebben. Hieronder volgen twee voorbeelddoelstellingen die concreet zijn
en goed samengaan:

Doelstelling 1: In dit project worden minimaal 50% minder primaire
grondstoffen gebruikt t.o.v. een traditioneel proces.
Het uitgangspunt hierbij is dat wordt uitgegaan van het minimaal haalbare. Vaak
wordt uitgegaan van het maximaliseren van de doelstelling. Waardoor het doel vaak
onbereikbaar wordt. Door het percentage op 50% te zetten is er voldoende uitdaging
en wordt de creativiteit aangewakkerd om hierover na te denken. Maar hoe weet u
vervolgens of u deze 50% heeft gehaald? In deze doelstelling is al wel te zien dat het
vergeleken wordt met de ‘traditionele’ manier van werken. Daar wordt het
projectresultaat tegen afgezet. Hierover leest u meer in de paragraaf meetbaarheid
van hoofdstuk 4.
Doelstelling 2: Sturen op waardebehoud van materialen: minimaal 30% hogere
restwaarde dan ‘traditionele’ uitvoering.
Modulaire opbouw van systemen maakt reparaties/vervangingen makkelijker. Met
andere woorden: het moet weer uit elkaar te halen zijn! Gemakkelijk onderhoud en
beheer kan leiden tot minder onderhoud en beheer maar ook tot
levensduurverlenging. Hierdoor blijven de afzonderlijke onderdelen van waarde
omdat ze makkelijk te refurbishen zijn om te worden hergebruikt.
Het komt erop neer dat het goed is om uw circulaire doelstellingen zo vroeg mogelijk
in beeld te hebben. Het makkelijkste is als ze al in het beleid van uw gemeente zijn
opgenomen. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u altijd nog werken vanuit het voor
iedereen geldende beleid dat ook uw gemeente in 2030 50% en in 2050 100%
circulair moet zijn. Er is alleen nog niemand die kan aangeven wanneer de 100%
circulariteit daadwerkelijk bereikt is. Verder kunt u het 10R-model gebruiken als
inspiratie.

Klaas: Onze gemeente heeft geen beleid voor circulariteit. Doordat ook wij 100%
circulair moeten zijn in 2050 heb ik zelf een circulariteitsnotitie geschreven. Een
voorbeeld hiervan is op te vragen bij Stichting RIONED of te zien in de onlineapplicatie.

[Hoofdstuk 2]
STAP 2: Breng materialen en grondstoffen in kaart
Kijk naar de materialen/grondstoffen die in uw stedelijk waterproject vrijkomen of
worden toegepast. Zet ze op volgorde van impact op het milieu. Gebruik de 5
materialen/grondstofstromen met de meeste impact op het milieu, ofwel de ‘big five’
voor grote projecten en de tips voor verdere uitwerkingen die hieronder beschreven
zijn.

Circulaire potentie
Er bestaat een belangrijke relatie tussen het startpunt van een stedelijk waterproject
en de kansen om circulariteit hieraan toe te kunnen voegen. In figuur 2 ziet u de
haalbaarheid van de toe te passen R-strategie uit het 10R model t.o.v. van de
projectfase. Omdat het bij circulariteit gaat om grondstoffen en materialen, is het zeer
relevant dat circulariteit aandacht krijgt binnen de ontwerpfase. Het effect wordt
vergroot bij de vorming van de uitgangspunten van dit ontwerp in de beleidsfase of
de definitiefase. Dit zorgt ervoor dat er middelen (tijd/budget) eerder en op de juiste
manier gealloceerd kunnen worden. Hoe eerder in het projectproces circulariteit een
plek krijgt in de planvorming hoe groter het hefboomeffect is in de latere fasen van
het project.

Figuur 2: de circulaire impact kaart geeft de afhankelijkheid van circulaire impact die in een project te halen is in

de fase waarop circulaire doelstellingen meegenomen worden weer. Op de x-as staan de R-strategieën
genoemd. Op de y-as geeft de groene en oranje kleur de circulaire potentie weer en de zwarte lijn de allocatie
van de middelen. Hoe hoger het groene vlak komt hoe groter de circulaire competentie. Hoe hoger de zwarte
lijn ligt hoe meer er al vast ligt in het project en het geld gealloceerd is. Bron: Stichting RIONED Zie Bijlage B
figuur 2 voor een vergrote weergave.

‘The BIG FIVE’ van materialen/grondstoffen met meeste milieu-impact
Circulariteit gaat over grondstoffen en materialen/objecten. Het zijn concrete dingen
die vast te houden zijn. Wanneer u in uw project minder grondstoffen wilt gebruiken
dan moet u weten welke materialen/objecten er allemaal vrijkomen en welke nieuw
moeten worden aangeschaft. Heel veel energie steken om het gelijk allemaal perfect
te doen is niet nodig. Bepaal binnen het project de 5 grootste grondstofstromen en
ga daar mee aan de slag. Een handige manier om dit te doen is om een lijst van
objecten en grondstoffen te maken die in uw project beschikbaar komen of moeten
worden aangeschaft,
U kunt hierbij denken aan:
• Putten en kolken
• Pompen en gemalen
• Grond
• Asfalt
• Buizen en leidingen
• Kabels
• Verlichting
• Betonverhardingen
• Beplanting
Het doel van deze lijst is namelijk dat u voor elk materiaal/grondstof een duidelijke
omschrijving heeft wat u er mee wilt doen en welke R-strategie uit het 10R-model
hierbij hoort. In de laatste 2 kolommen voegt u de bijdrage aan de circulair
doelstelling toe en of er beperkende factoren zijn voor tijd en geld.
Dit kunt u doen zoals bij een RIE (risico-inventarisatie en -evaluatie). Voor de
circulaire doelstelling en beperkende factoren kunt u een cijfer toekennen (zie figuur
3).
Door beide kolommen met elkaar te vermenigvuldigen en sorteren op hoogste
waarden komen de acties met de meeste impact bovenaan te staan. Die verdienen
dan ook uw prioriteit als rioleringsbeheerder bij de uitvoering van het stedelijk
waterproject.

Ingaande objecten of grondstoffen
Let op! Denkt u tijdens het maken van uw materialenstroom ook aan de objecten en
grondstoffen die het project ingaan? Bij de hierboven gemaakte objecten- en
grondstoffenlijst komen namelijk misschien wel grondstoffen en objecten vrij die u
weer kunt gebruiken als ingaande objecten of grondstoffen voor hetzelfde project. Zo
niet, wie weet in een ander project van uw gemeente of buurgemeente.

Figuur 3: Voorbeeldtabel grondstoffen- en materialenlijst met prioritering om de ‘big five’ vast
te stellen. In dit voorbeeld zijn de 5 hoogst scorende materialen geel gemarkeerd. Bron:
Stichting RIONED

[Hoofdstuk 3]
Stap 3: Bepaal per materiaal/grondstof de circulaire strategie
Zijn er materialen die u slimmer kunt hergebruiken in dit stedelijk waterproject of in
een ander project van uw gemeente? Geef niet te snel toe om het te recyclen, wees
creatief. Het 10R-model geeft veel goede handvatten om hier creatief mee om te
gaan. Voor meer informatie over het 10-Rmodel zie Het 10R-model voor circulariteit

Voorbeeld grondstoffen- en materialenlijst

Figuur 4: Voorbeeld van de ‘big five’ van een grondstof- en materialenlijst. Bron: Stichting
RIONED

Figuur 4 laat een voorbeeld zien waaruit blijkt dat beplanting en grond hoog scoren.
Wanneer het 10R-model erop wordt toegepast, zou u tot de volgende conclusie
kunnen komen: Werken met grond vraagt om een gesloten grondbalans. Hiermee
worden onnodige grondtransporten voorkomen (refuse). Maar wanneer er toch grond
vrijkomt die niet in het project is her te gebruiken is het aanbieden op een
marktplaats een optie.
Belangrijk is om te beseffen dat hoe eerder in het projectproces nagedacht wordt
over de toepassing van het 10R-model hoe groter de kans is dat het ook kan worden
uitgevoerd zoals bedacht.
Let op! Kies zelf voor het detailniveau van de grondstoffen- en materialenlijst.
Betonverhardingen is bijvoorbeeld op te delen in betontegels, betonplaten,
betonbanden, etc.

[Hoofdstuk 4]
STAP 4: Bepaal de juiste actie in het stedelijk waterproject
Nu weet u met welke materialen er iets gedaan kan worden en is het tijd voor acties.
Wie gaat wat, wanneer doen? Hiervoor kunt u het projectmatig werken schema
hanteren. Die geeft handvatten om aan te geven wie binnen het project
verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat het ook zo wordt uitgevoerd.

Figuur 5: Projectmatig werken overzicht uitgewerkt met betrokken partijen en te nemen acties met als
doel de circulaire doelstelling in elke projectfase met de juiste mensen te bespreken, waardoor ze
meegenomen worden in het projectproces. In de onlineapplicatie kunt u op de plusjes klikken voor
extra tips. In dit kennisbankhoofdstuk ziet u deze tips in de paragraaf tools en opties. Bron: Stichting
RIONED Zie Bijlage C: figuur 3 voor een vergrote weergave.

Het projectproces en de rol van circulariteit in stedelijk waterbeheer
projecten
Zoals de circulaire impactkaart (figuur 2) laat zien, is het handig uw circulaire
doelstelling zo vroeg mogelijk in het stedelijk waterbeheer project mee te nemen.
Ook laat het zien dat het nooit te laat is om een circulaire doelstelling in uw project in
te brengen. Overal in dit proces zijn mogelijkheden om circulaire strategieën toe te
passen. Hiervoor is het noodzakelijk dat u als stedelijk waterbeheerder een
overzichtelijk beeld hebt van het projectproces en de te nemen stappen binnen het
project. Hiervoor is figuur 5 opgesteld om inzicht te geven wie op welk moment in het
project aan zet is. Door in figuur 5 de kolom van projectfases te verbinden met de
rijen van de stakeholders kunt u gemakkelijk zien wie er in welke projectfase
betrokken is en welke acties er ondernomen moeten worden.

Let op! De x-assen van figuur 5 en figuur 2 zijn hetzelfde waardoor u met beide
grafieken samen goed kunt beoordelen met wie u in welke fase welke R-strategieën
het beste kunt bespreken.
Door het projectproces te visualiseren wordt u als rioleringsbeheerder maar ook de
projectleider en andere betrokkenen bewust van het speelveld waarbinnen
circulariteit in stedelijk water een plek moet krijgen.
Per fase in het project moeten er bepaalde activiteiten worden afgerond en daar is
een projectteamlid verantwoordelijk voor. Uiteindelijk is het niets minder dan in beeld
brengen wat het proces van projectmatig werken is voor het betreffende project. Wie
doet wat, en wanneer? Als u dat weet kunt u ook de bepaalde opeenvolgendheid
inplannen en opnemen in het project.

Zijn wie, wat en wanneer bekend dan kunt u bijna starten. Leest u vooral nog even
de paragraaf contractvormen door zodat u weet welk contract het beste bij uw
stedelijk waterproject past en waarbij uw circulaire doelstellingen het beste geborgd
zijn.
TIP! Binnen de afdeling inkoop kan men tijdens het opstellen van het meerjaren
onderhoudsplan al een strategisch inkoopgesprek voeren over welk circulaire
stappen men kan meenemen. Want als opdrachtgever is dit het moment om ook de
budgetten te koppelen aan de projecten. Hiermee ontstaat ruimte om in de
werkvoorbereiding invulling te geven aan deze circulaire ambitie.

Figuur 6: Verantwoordelijkheid opdrachtgever en aannemer per contractvorm en projectfase
weergegeven. Bron: Stichting RIONED Zie Bijlage A voor een vergrote weergave

Contractvormen voor kennis uit de markt
Van ieder project dat wordt uitgevoerd wordt een contract opgesteld. Er zijn veel
verschillende contractvormen waaruit gekozen kan worden. De keuze van het type
contract is bepalend voor de werkverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Sommige activiteiten zijn bij uitstek goed neer te leggen bij de opdrachtgever en

andere juist weer goed onder te brengen bij opdrachtnemers. Belangrijk is om al
vroeg in het projectproces hierin een keuze te maken. Dit schept ruimte voor
circulariteit en dat heeft een grote invloed op het uiteindelijke circulaire resultaat.
Om te komen tot de juiste contractvorm moet u wel weten of er voldoende
marktpartijen zijn die het op deze manier kunnen uitvoeren. Maar ook, is uw eigen
kennisniveau binnen uw organisatie op peil? Misschien dat een marktpartij een rol
kan spelen om eventuele kennisachterstanden aan te vullen. Zijn er innovaties
waarvan gebruikgemaakt kan worden? In welke fase van ontwikkeling zitten deze
innovaties en hoe kunnen we ontwikkeling stimuleren? Allemaal vragen die
beantwoord moeten worden bij het kiezen van de juiste contractvorm.
Hierdoor kunt u de juiste vraagstelling vertalen naar de juiste marktpartij. In figuur 6
zijn verschillende contractvormen uitgezet tegen de projectfase waarbij u als u de rij
met de kolom verbindt kunt zien voor welke projectfase de opdrachtgever of de
aannemer verantwoordelijk is. Circulair stedelijk waterbeheer is een vrij nieuw thema
waarbij veel innovaties toegepast kunnen worden. Het gesprek vroegtijdig aangaan
met uw aannemer kan daarbij cruciaal zijn. De onderste contractvormen in figuur 6
zijn daardoor vaker geschikt om circulariteit toe te voegen aan uw stedelijk
waterproject.

Meetbaarheid van circulariteit
In veel circulaire projecten wordt veel tijd gestoken in het meetbaar maken van de
circulaire impact. In veel gemeentelijke beleidsdocumenten wordt aangegeven dat er
bijvoorbeeld in jaar x 10% circulair moet worden ingekocht. Maar niemand weet hoe
dat precies te meten is… Voor u het weet is het meten een doel op zich geworden en
gaat er veel tijd aan verloren. Deze aanpak draait dit om: We gaan aan de slag met
de circulaire doelstellingen van de organisatie, maar zonder de meetbaarheid als
groot doel neer te zetten. Gebruik de kostbare tijd om impact te maken, want iedere
stap in de juiste richting is er eentje!
Zeker is het belangrijk te weten hoe circulair we ‘precies’ zijn, maar het moet niet ten
koste gaan van de eigen circulaire doelstelling. De nauwkeurigheid van meten hoeft
hiervoor vaak niet hoog te zijn. Ook al zou u dit willen, het kan vaak nog niet en roept
vaak meer vragen op dan antwoorden. Er ontbreekt hiervoor namelijk vaak nog
kennis (LCA’s, MKI’s van materialen). Deze schijnzekerheid willen we voorkomen en
de tijd die dit kost liever besteden aan het behalen van de circulaire
projectdoelstellingen.
Voor het projectresultaat, het leereffect, maar ook voor verslaglegging voor de
opdrachtgever, is meetbaarheid echter wel relevant. Kijk goed naar het doel van de
meetwaarde in relatie tot de vereiste inspanning die benodigd is om tot een
meetresultaat te komen. Dit zorgt ervoor dat er een bewuste afweging gemaakt kan
worden in de hoeveelheid energie die in de meetbaarheid gestoken wordt, ten
opzichte van het doel waarvoor de meetresultaten ingezet gaan worden. Wanneer
het doel geen nauwkeurigheid vereist, kan dit substantieel veel middelen besparen.
Deze middelen kunnen beter geïnvesteerd worden in het maken van impact.
Gebruik de ‘traditionele’ aanpak van het project als 0-situatie. Dat is het startpunt van
de berekeningen. Wat zou u ‘normaal gezien’ gedaan hebben en wat heeft de

nieuwe aanpak daaraan veranderd? Hierbij is het niet belangrijk of het 50% of 10% is
verbeterd. Want weet u precies wat de 0-situatie is geweest? Het gaat erom dat er
stappen voorwaarts zijn gemaakt. Bij succes gaat u bij een volgend project weer een
stapje verder.
Veelgebruikte methoden zijn de CO2 prestatieladder en de MKI
(milieukostenindicator). Maar ook andere methoden als ‘x kg minder primaire
grondstof gebruikt’ voldoet prima!

Verdere tools en opties voor circulariteit in uw stedelijk waterproject
In de onlineapplicatie staan op basis van figuur 6 plusjes waarop u kunt klikken voor
tips. In figuur 7 zijn deze tips samengevat. De kleur komt weer overeen met de
projectfases in figuur 6. Ook staan de bijbehorende actieblokjes van figuur 6 in de
pijlen

Figuur 7: mogelijke tools waarvan u gebruik kunt maken om uw project meer circulair te maken. De
kleur komt weer overeen met de projectfases in figuur 6. De verschillende tools leest u ook hierna.
Bron: Stichting RIONED Zie Bijlage A voor een vergrote weergave. Er wordt nog gewerkt aan

de leesbaarheid.

1. Sankey-diagram (breng grondstofstromen in beeld)
Sankey-diagrammen worden ter visualisering van energie en materiaalstromen
gebruikt en zijn opgebouwd uit een aantal knooppunten die bepaalde processen
voorstellen. De verbindingen tussen deze knooppunten zijn de stromen. De Sankey
wordt gebruikt om efficiency, verlies en bestemming van stromen te laten zien.
Belangrijk is dat de in- en uitstromen op elk knooppunt in balans zijn. De Sankey laat
dus zien welk aandeel van een stroom gebruikt wordt en welk aandeel in het proces

verloren gaat (bijvoorbeeld, door verbranding van energiedragers). De breedte van
de pijlen vertegenwoordigt de grote van een stroom.
Bron: Compendium van de leefomgeving van de rijksoverheid, Sankey van
Nederlandse Materiaalstromen, 2018. Zie ook link in de titel.
2. Klimaatstresstest
In een klimaatstresstest wordt geïdentificeerd wat de mogelijke kwetsbaarheden zijn
binnen een gebied. Er wordt daarvoor een test gedaan voor de vier klimaatthema’s:
wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. De test bestaat in de kern uit het
verzamelen en creëren van informatie die beschrijft welke effecten
klimaatverandering (de ‘stress’ die op het systeem wordt gezet) in de toekomst kan
hebben, en uit het combineren van deze informatie met verzamelde gegevens over
de gevoeligheid van objecten en functies voor deze effecten. Bron:
klimaatadaptatienederland.nl/klimaatstresstest.
3. Meetlat biodiversiteit
Gebruik van deze meetlat betekent dat u:
•
•

•
•
•

Objectieve gegevens kunt vergaren over de biodiversiteit in uw gebied.
Inzicht kunt verkrijgen in de invloed van het beheer en inrichting op de
soortenrijkdom en zo nodig kunt bijsturen op het beheer en de inrichting ten
gunste van de soortenrijkdom.
Objectieve en begrijpelijke informatie kunt geven aan de gebruiker (burger,
bezoeker) en andere belanghebbenden van het gebied.
Concrete beleidsdoelen kunt formuleren die gericht zijn op behoud en
ontwikkeling van biodiversiteit;
De ontwikkeling van biodiversiteit in uw gebied kunt monitoren gedurende een
langere periode.

Bron: ipcgroen.nl; biodiversiteit-in-de-praktijk;meetlat zie ook link in de titel
4. Omgevingswijzer
De Omgevingswijzer brengt de duurzaamheid van projecten in kaart. Op basis van
twaalf thema’s wordt op gestructureerde wijze het bewustzijn en de discussie rondom
duurzaamheid bevorderd. Zo ontstaat een gezamenlijk probleemperspectief in een
gebied. De Omgevingswijzer geeft inzicht in sociale, ecologische en economische
duurzaamheid (people, planet en profit).
Gebruik de Omgevingswijzer bij voorkeur al in de initiatieffase of pre-projectfase
(fase 1 van de aanpak). Daar is de grootste winst te behalen. Het instrument kan ook
nog in de definitie fase (fase 2) worden ingezet. Dan is het een hulpmiddel bij het
onderzoeken en bepalen van kansen en ambities van het project.
De resultaten uit de Omgevingswijzer kunnen weer als input dienen voor het
ambitieweb. Bron: duurzaamgww

5. Het Ambitieweb
Dit is een visuele weergave van de duurzaamheidsthema’s en de daaraan
gekoppelde ambitieniveaus. Het Ambitieweb helpt om de ambities in één oogopslag
helder te maken. Elk thema kent drie niveaus:
1. Inzicht in de grootste duurzaamheidsbelasting op het thema, om daar
vervolgens een minimale duurzaamheidsprestatie mee te behalen, die
tenminste gelijk aan of beter is dan de huidige situatie.
2. Concrete reductiedoelstellingen en significante verbeteringen op dit thema.
3. Toegevoegde waarde: in plaats van ‘minder slecht’ is er geen negatieve
belasting. Het project is bijvoorbeeld klimaatneutraal, energieneutraal of
circulair. Mogelijk kan er zelfs een positieve bijdrage geleverd worden,
bijvoorbeeld door het leveren van energie.
Bron: Pianoo; ambitieweb gww
6. Materialenmakelaar (vraag en aanbod koppelen)
Er zijn marktplaatsen/digitale matching platforms in opkomst waarbij secundaire
materialen/grondstoffen gekocht of aangeboden kunnen worden. Via google zijn
deze te vinden.
7. Kies de juiste contractvorm
De bouworganisatievorm is een belangrijke keuze, die aangeeft hoe de uit te voeren
taken over de verschillende deelnemers aan het bouwproces worden verdeeld. Het is
echter nog geen contract. Pas als er een keuze is gemaakt voor de
bouworganisatievorm kunnen de vraagspecificatie en het contract worden opgesteld.
Voor het opstellen van een contract kunt u kiezen voor een standaardcontractvorm of
zelf unieke contracten per project opstellen. Standaardcontracten worden steeds
vaker gebruikt.
Bron: Pianoo; contractvormen GWW
8. Milieu Kosten Indicatoren
Om de milieueffecten van een dienst, levering of werk te kunnen beoordelen en
vergelijken is een objectieve maatstaf wenselijk. Milieueffecten kunnen uitgedrukt
worden met behulp van de milieukostenindicator (MKI); een in euro’s uitgedrukte
uitkomst van een levenscyclusanalyse (LCA). Een levenscyclusanalyse bepaalt de
milieueffecten van een oplossing over verschillende levensfasen, bijvoorbeeld van
grondstoffenwinning tot afdanking. De MKI drukt deze milieubelasting uit in één
enkele waarde. Deze financiële waarde geeft uitdrukking aan de verwachte
maatschappelijke kosten om de optredende milieueffecten ongedaan te maken.
Bron: Pianoo; inkopen met de milieukostenindicator
9. Levenscyclusanalyse

De levenscyclusanalyse (LCA) van een product is een methode om de totale
milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus. Dat
betekent: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en
onderhoud, en afvalverwerking. Een levenscyclusanalysestudie wordt relatief snel
uitgevoerd en geeft, met een bescheiden budget, veel inzicht. Een LCA kan zich
richten op één product, maar ook op een deel van de productketen. De analyse is
een belangrijke basis in aanbestedingen waarbij duurzaamheid een belangrijke rol
speelt. Ook is een LCA een ideale stimulator voor de duurzame ontwikkeling van de
producten en de productieketen.
Bron: RIVM; Life cycle Assessment
10. DuboCalc
DuboCalc is een rekeninstrument dat hoort bij de Aanpak Duurzaam Grond-, Wegen Waterbouw. DuboCalc is het instrument dat de milieueffecten van een materiaal,
een bouwwerk- of bouwmethode berekent. De gehele levenscyclus komt daarbij in
beeld, vanaf de winning tot en met de sloop.
Bron: Rijkswaterstaat; dubocalc.
11. OpenStad.org
OpenStad biedt een open source platform waarmee u eenvoudig interactieve
websites kunt maken voor uw participatieprojecten. Het platform bevat widgets die
speciaal zijn ontwikkeld om inwoners op een interactieve manier meer invloed en
zeggenschap te geven op wat er in hun stad of dorp gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan
een online stemtool, manieren om plannen in te sturen, een tool waarmee bewoners
budget kunnen toewijzen aan plannen voor het gebied en een keuzewijzer voor
bijvoorbeeld complexe openbare ruimteprojecten.
Bron: VNG; Open stad: van, voor en door gemeenten
12. SROI
Social Return On Investment (SROI) is een methodiek voor het meten van de (extra)
sociale en maatschappelijke waarde voortvloeiend uit een investering. Bedrijven
kunnen voor zichzelf SROI-eisen stellen, bijvoorbeeld als ze maatschappelijk
verantwoord ondernemen heel belangrijk vinden. Ook kunnen bedrijven, bijvoorbeeld
bij het winnen van een aanbesteding, een SROI-verplichting opgelegd krijgen. Dit
houdt in dat een bepaald percentage van de loonsom (minimaal 5%) geïnvesteerd
moet worden in het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
Bron: sroi-aanbesteding.nl
13. CO2-Prestatieladder
De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven
en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering,

in projecten én in de keten. De CO2-Prestatieladder wordt als CO2managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt. Organisaties die zich
laten certificeren volgens de Ladder ervaren dit als een investering die zich direct
terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en
innovatiewinst.
Bron: CO2-prestatieladder, zie link in de titel
14. EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving)
EMVI wordt de overkoepelende term voor de drie gunningscriteria tezamen. De drie
gunningscriteria worden:
1. Laagste prijs
2. Laagste levenskosten [nieuw]
3. Beste prijskwaliteitsverhouding [voorheen EMVI genoemd].
Welk criterium u ook kiest, het gaat om de economisch meest voordelige inschrijving.
In deze EMVI handreiking wordt tot aan de implementatie van de richtlijnen nog de
term EMVI conform de Aanbestedingswet 2012 gebruikt. Na de implementatie wordt
de handreiking aangepast en wordt de term Beste Prijs Kwaliteit Verhouding gebruikt
[PKV of BPKV].
Bron: Pianoo; werken met EMVI en CROW beter-aanbesteden-met-gunningscriteria
15. Circulair grondstoffendepot (grond en materialen)
Door het hebben van een eigen depot (of gezamenlijk) kunnen materialen/objecten
die vrijkomen uit een project dienen als ingaande materialen/objecten in hetzelfde
project of een ander project in uw gemeente/regio. Zo gaan er geen materialen en
objecten verloren die u wellicht voor een ander project weer moet inkopen. U kunt
daarmee investeringskosten en gebruik van primaire grondstoffen beperken.

16. Materialenpaspoort
In de infrasector zijn momenteel twee grote belemmeringen voor het grootschalig
hoogwaardig hergebruiken van materialen:
1. Er is te weinig informatie beschikbaar over bestaande materialen en
constructies. Daardoor zijn de risico’s voor hergebruik ten opzichte van nieuwe
materialen te groot.
2. Het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van beschikbare materialen –
in tijd, locatie en kwaliteit – tussen verschillende partijen in de keten is
onvoldoende mogelijk.
Een materialenpaspoort biedt op beide punten potentieel de uitkomst. Door een
materialenpaspoort krijgt materiaal een identiteit. Deze identiteit verkleint
veronderstelde risico’s en maakt hoogwaardig hergebruik mogelijk.

Bron: Rijkswaterstaat: materialenpaspoort
17. Duspot.nl
Duspot is het matchingsplatform voor de GWW om vrijkomende inframaterialen snel,
eenvoudig en overzichtelijk te delen en matchen. Overheden, ingenieursbureaus en
aannemers kunnen dankzij Duspot vrijkomende bouwmaterialen hergebruiken voor
optimale duurzaamheid.
Bron: zie titel

Onlineapplicatie voor circulaire kansen
Op basis van bovenstaande inzichten is het nu mogelijk om binnen een project
verkregen inzichten verder uit te werken en met elkaar vast te gaan leggen. Om
hierbij te helpen en om snel te kunnen starten is er een onlineapplicatie.
Op basis van het beantwoorden van een paar simpele vragen en het volgen van het
stappenplan krijgt u een maatwerk projectvoorstel waarbij de circulaire doelen voor
uw project zijn uitgewerkt. Hierbij volgt u de volgende stappen:
▪ Opstellen van een circulaire projectdoelstelling. Kijk hierbij niet te veel naar het
huidige beleid binnen uw organisatie. Die loopt vaak achter of is er in sommige
gevallen nog niet. Kijk naar het project en wat hierin maximaal haalbaar is.
▪ Kijk naar de materialen/grondstoffen die door het project heen stromen, op
volgorde van impact voor het milieu.
▪ Per materiaal/grondstof bepaalt u de circulaire strategie (10R-model) die
hierop toegepast gaat worden. Zijn er materialen die u slimmer kunt
hergebruiken in dit project of in een ander project? Geef niet te snel toe om
het te recyclen, wees creatief!
▪ Vaststellen per materiaal/strategie welke actie hiervoor in gang gezet moet
worden: wat, wie en wanneer. Hiermee legt u de verbinding met het
projectmatig werken schema en kunt u iemand binnen het project
verantwoordelijk maken om erop toe te zien dat het ook zo wordt uitgevoerd.
<link naar de onlineapplicatie>

