Gemeente Haaren meetbaar duurzamer via actieplan
MVI

Maandelijks worden de voortgang en
nieuwe duurzame kansen besproken. In
iets meer dan een jaar tijd heeft dit geleid
tot de eerste drie circulaire projecten.

De gemeente Haaren is één van de ondertekenaars van het Manifest
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. De gemeente geeft hiermee het signaal
af dat zij haar voorbeeldrol als overheid serieus neemt. In het Actieplan MVI zijn
de doelstellingen op gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen door het
college van B&W uitgewerkt in speerpunten. In 2018 zijn, samen met Bizob en C2C
ExpoLAB, de ambities en doelstellingen concreet uitgewerkt. De gemeente Haaren
zet in om CO2-reductie én circulariteit als minimumeis en/of gunningscriterium
mee te nemen.

Herinrichting Mgr. Bekkersplein
De eerste aanbesteding waar circulariteit
en CO2-reductie zijn meegenomen
in de aanbestedingsprocedure is het
vernieuwen van het Monseigneur
Bekkersplein. De doelstelling van de
gemeente was om het plein ‘groener,
gezelliger, opener en dorpser’ te maken.
De gemeente wilde dat het plein uitstraalt
dat Haaren ‘De tuin van Brabant’ is.
“Duurzaam is troef bij de herinrichting
van het plein”, zo vond de gemeente. In
de aanbesteding zijn marktpartijen op
gebied van groen- en civiele techniek
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gevraagd met een plan te komen
over hoe zij invulling zouden geven
aan zowel circulair materiaalgebruik
als CO2-reductie. En met succes: bij
de herinrichting van het plein is veel
aandacht voor circulaire materialen,
zoals betonstenen van olifantsgras, en
een groene inpassing.
Brug Groenendaal te Esch
Een volgend project diende zich al snel
aan: de realisatie van een nieuwe brug
Esch. Daar waar voor het plein een
plan van aanpak is uitgevraagd, is de
uitvraag van de brug anders ingezet.
Inschrijvers hebben met behulp van het
Circular IQ-platform inzicht gegeven in
onder meer de samenstelling, herkomst,
herbruikbaarheid en toxiciteit van de
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toegepaste materialen. Ook moesten
inschrijvers met behulp van het platform de
inzet van hernieuwbare energie en de CO2uitstoot inzichtelijk maken. De ingediende
plannen zijn vervolgens beoordeeld,
waarbij de inschrijver die het best invulling
gaf aan circulair materiaalgebruik en CO2reductie is geselecteerd.
Fietspad Oude Bossche Baan
Eind 2019 is een marktconsulatie gestart
voor de aanleg van een fietspad Oude
Bossche Baan. Op basis van de reacties van
marktpartijen én de ervaring uit eerdere
projecten, is opnieuw hoog ingezet op
duurzaamheid, ook nu weer passend bij
de opgave en context. De kwaliteit van de
inschrijvingen is beoordeeld in een tweetal
gunningscriteria te weten circulariteit en
de footprint. Voor het eerste criterium is
een programma van wensen opgesteld met
circulaire maatregelen. Voor het tweede
criterium moesten inschrijvers, net als bij
de eerder genoemde brug, de circulaire
footprint én het gebruik van hernieuwbare
energie bij de realisatie van het fietspad
aan geven. Om focus te geven aan de
duurzame ambities, zijn voorafgaand
aan
de
inschrijving
marktpartijen
uitgenodigd in het gemeentehuis voor
een informatiesessie over duurzaamheid
en de te doorlopen procedure. Voor dit
project bleek de circulariteit en footprint
onderscheidend. Er is invulling gegeven
aan alle circulaire wensen, inzicht gegeven
in de circulariteit van materialen én de
CO2-emissie bij uitvoering.

in de gunning gebruikt gemaakt van de
gewogen factor methode. Prijs telde voor
een klein percentage mee in de vorm van
een percentage AKW (algemene kosten
en winstopslag) waarbij in de uitvraag
een bandbreedte werd meegegeven.
Beginnen is belangrijker dan perfect
zijn
De ondertitel van het Actieplan MVI is
‘Beginnen is belangrijker dan perfect
zijn’. Dit slaat de spijker op zijn kop. In
een korte tijd zijn de eerste praktische
voorbeelden gerealiseerd. Telkens
binnen de mogelijkheden van het
project. Het resultaat is niet alleen drie
praktijkvoorbeelden waarbij circulariteit
is geconcretiseerd, maar ook is het
bewustzijn op het onderwerp vergroot.
In alle 3 de projecten zijn aanbieders
uitgedaagd om hun aanbieding zo
duurzaam mogelijk vorm te geven.
De beoordeling heeft objectief en
transparant
kunnen
plaatsvinden,
op basis van verifieerbare informatie
die door alle leveranciers eenvoudig
aangeleverd kon worden.

Maar misschien nog wel belangrijker:
het geeft richting aan nieuwe
ontwikkelingen. Eén van de partijen die
niet is geselecteerd voor een van de
opdrachten, gaf nadien aan anders naar
de eigen werkzaamheden te zijn gaan
kijken. In andere projecten past deze
partij nu circulaire uitgangspunten toe.
Stap voor stap bouwen we daarmee
Voor alle drie projecten geldt dat er een samen aan een gezond en circulair
bouwteamovereenkomst is gesloten en is morgen.
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