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Deze handreiking is geschreven in opdracht van de MRA
door Nordin Oudshoorn en Menno Schokker van Merosh.
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Samenvatting

Voor u ligt de handreiking circulair inkopen voor de renovatie van scholen. Deze
handreiking is geschreven voor gemeenten, schoolbesturen en belanghebbenden die
een koploperspositie hebben of willen innemen op het gebied van circulair bouwen
en renoveren. En daarmee circulaire koplopers uit de markt willen aantrekken tijdens
het inkoopproces voor renovatieprojecten van scholen. Het doel van deze handreiking is om voor deze koplopers informatie en handvatten te bieden over:
•
•
•

inhoudelijke achtergrondinformatie over
mogelijkheden binnen dit inkooppakket;
aandachtspunten voor het doorlopen van een
aanbestedingstraject;
mogelijke eisen en criteria, die de markt
uitdagen om volgende stappen te zetten.

Een circulaire renovatie kan op veel manieren van
toegevoegde waarde zijn ten opzichte van de
traditioneel lineaire renovatie. Zo kan circulair
renoveren:
• zorgen voor meer toekomstige restwaarde van
het gebouw;
• een bijdrage leveren aan de reductie van milieubelasting van de renovatie en daarmee ook de
CO² - footprint van de renovatie reduceren;
• de gezondheid van het binnenklimaat bevorderen door hernieuwbare en natuurlijke materialen;
• educatieve waarden meebrengen hoe om te
gaan met materialen en het milieu;
• imago en zichtbaarheidswaarden van een
school en gemeenten verbeteren;
• etc.

Handreiking renovatie scholen

Een belangrijke boodschap die bij de handreiking
meegegeven moet worden is dat circulair bouwen
tijd kost en een andere benadering vraagt. Dit geldt
dus ook voor circulair inkopen, de handreiking is
dan ook ge en afvinklijst die men bij wijze van
spreken in 1 uur meeneemt in de inkoopstrategie en
that’s it. Wél is de handreiking zo ingestoken dat op
efficiënte wijze een overzicht gecreëerd kan worden
van de mogelijke eisen/criteria waarop kan worden
uitgevraagd in het PvE en de gunningsleidraad,
door middel van hoofdstuk 4 van het rapport.
Indien geen behoefte is om achtergrondinformatie
over circulair bouwen en aanbestedingsvormen op
te doen, wordt u direct verwezen naar hoofdstuk 4:
mogelijke eisen en criteria voor het Programma van
Eisen en de gunningsleidraad.
Achtergrondinformatie
De handreiking richt zich op het thema materialen.
De andere duurzaamheidsthema’s zoals energie,
klimaatadaptatie etc. zijn hierin dus niet meegenomen, zodat het een leesbare en beknopte handreiking blijft.

3

Op basis van de huidige ervaringen uit de markt en
nationaal beleid zijn er 4 circulaire hoofdthema’s en
bijbehorende subthema’s gedefinieerd waarlangs
circulariteit uitgevraagd kan worden, te weten:
• Toepassen circulair materiaal
• Beschermen van materiaalvoorraden
• Beschermen van milieu
• Circulair ontwerpen
• Losmaakbaarheid
• Indelingsflexibiliteit
• Circulair uitvoeren
• Omgang met sloopafval
• Omgang met bouwafval
• Randvoorwaardelijk
• Toxiciteit materialen
• Duurzame keurmerken
• Registratie materialen
• Circulaire/alternatieve verdienmodellen
Gebaseerd op:
• Ervaring uit de markt
• Ontwikkelingen nationaal beleid 		
en instrumentaria
• Leidraad CB’23 ‘Meten van circulariteit’
• ‘Het Nieuwe Normaal- de norm 0.2’		
van Cirkelstad
• Is aan ontwikkeling onderhevig!
Deze handreiking dient dan ook
periodiek herijkt te worden.
Om deze (sub)thema’s te kunnen meten en uitvragen zijn er een aantal circulariteitsinstrumenten op
de markt. De circulaire instrumenten die interessant
en bruikbaar zijn voor de doelgroep van deze
handreiking zijn:

enkele jaren een eenduidig en nationale norm
voor het materialenpaspoort is ontwikkeld.
Deze drie tools zijn nadrukkelijk benoemd in de
handreiking omdat er marktb rede consensus is dat
deze tools verder ontwikkeld worden en steeds
vaker toegepast worden. Daarnaast faciliteren deze
tools onder andere de volgende circulaire doelstellingen:
• Milieubelasting van de (ver)bouw reduceren en
daarmee ook reductie van de CO² footprint;
• Toekomstig hergebruik van producten en
materialen faciliteren;
• Restwaarden van producten en materialen
vergroten;
• Efficiënt en goedkoper onderhoud aan het
gebouw faciliteren;
• Als inkoper is het dus zaak de markt verder te
stimuleren tot circulair bouwen met deze
instrumenten.
Mogelijke eisen en criteria
Voor het opstellen van de eisen en criteria is onderzocht waar de invloedsmomenten van schoolbesturen en gemeenten liggen op het inkoopbeleid en
het circulair maken van een renovatie van een
school. We hanteren hiervoor als basis de twee
meest voorkomende aanbestedingsvormen in het
geval van renovatie van scholen, namelijk: traditioneel en design and build. De invloedsmomenten
liggen hierin vooral bij het opstellen van het Programma van Eisen en de gunningsleidraad. Er zijn
ook alternatieve aanbestedingsvormen die circulair
bouwen kunnen bevorderen, we verwijzen hiervoor
in hoofdstuk 3 naar een handreiking van Pianoo.

2. Losmaakbaarheidstool: De losmaakbaarheid
geeft aan hoe eenvoudig een product weer uit
een gebouw kan worden gehaald aan het einde
van de technische of functionele levensduur.
Het instrument rekent uiteindelijk alles terug
naar één gewogen losmaakbaarheidsindex, op
de schaal van 0 tot 1.

Per circulair (sub)thema geven we in hoofdstuk 4 van
deze handreiking een advies over welke prestatieeisen uitgevraagd kunnen worden in het Programma
van Eisen (PvE) en de gunningsleidraad. In het PvE
zal een minimale prestatie-eis meegegeven worden
waaraan inschrijvers moeten voldoen, in de gunningsleidraad zal op basis van drie ambitieniveaus
eisen gesteld worden. Hoe hoger ambitieniveau de
inschrijver haalt, hoe meer punten toegekend
worden in de gunningsleidraad. Voor de hoogte per
prestatie- eis in het PvE en de gunningsleidraad
wordt in hoofdstuk 4 ook een advies gegeven, net
zoals over hoe de prestatie-eisen beoordeeld/
getoetst zouden kunnen worden. Daarnaast is ook
geadviseerd welke prestatie- eisen ten minste
uitgevraagd dienen te worden, omdat dit laaghangend fruit is en/of een grote circulaire impact heeft.

3. Materialenpaspoort: Het materialenpaspoort is
een tool die producten en materialen in een
gebouw registreert en een identiteit geeft.		
Er zijn vele formats en platforms beschikbaar
voor het (laten) opstellen van een materialenpaspoort. De verwachting is dat er binnen

Samenvattend is het advies/stappenplan van deze
handreiking over hoe circulair in te kopen bij de
renovatie van scholen:
• Circulair renoveren begint bij de
budgetbepaling. Hier dient al vastgesteld te
worden welke ambities er zijn m.b.t. circulair

1. MPG (milieuprestatie gebouw): MPG is een tool
die de milieubelasting van (ver)bouwprojecten
weergeeft door middel van schaduwkosten. De
schaduwkosten zijn de fictieve kosten die
gemaakt dienen te worden om de milieubelasting van de (ver)bouw van een bouwwerk teniet
te doen.

Handreiking renovatie scholen
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•
•
•

•
•
•

bouwen en budget voor vrijgemaakt te worden.
Hoeveel budget vrijgemaakt moet worden is
sterk afhankelijk van het (type) project en de
ambities. Advies is om als gemeenten en scholen
onderling hierover te communiceren en elkaars
ervaringen m.b.t. benodigd budget te delen.
Stuur op toepassing van de volgende 3
instrumenten bij de uitvraag: MPG,
losmaakbaarheidstool, materialenpaspoort;
Vraag uit op de benoemde thema’s en
indicatoren uit hoofdstuk 4;
Bepaal welke indicatoren je wil uitvragen op basis
van project specifieke context, circulaire ambities,
wensen, (budgettaire) mogelijkheden. Neem
daarbij het advies over minimaal uit te vragen
thema’s en indicatoren uit hoofdstuk 4 in acht;
Bepaal de inhoud en hoogte van prestatie-eisen
op basis van het inkoopmoment (PvE of
gunningsleidraad);
Neem deze prestatie-eisen op in het PvE en/of
de gunningsleidraad om de markt te stimuleren
en koplopers uit de markt aan te trekken.
Stel, indien nodig, de hoogte en toetsing van
de indicatoren bij naar aanleiding van ervaring
en terugkoppeling uit de renovatieprojecten.
Deze ervaringen delen met elkaar is zeer
waardevol!
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1

Inleiding

Op 18 oktober 2018 is tijdens de Metropool Regio
Amsterdam (MRA) Duurzaamheidstop de ambitie
vastgesteld om 10% circulair in te kopen in 2022,
50% in 2025 en 100% in 2030. In juni 2019 is in
opdracht van de MRA een Roadmap Circulair
Inkopen & Opdrachtgeverschap opgesteld. Om
concreter invulling te geven aan de ambitie en de
Roadmap, is in 2020 gestart met het maken van
Handreikingen voor inkooppakketten zoals Kantoorinrichting, Asfalt en Beton. Voor 2021 is besloten
voor drie inkooppakketten handreikingen op te
laten stellen. Dit document betreft de Handreiking
Klimaatneutraal en Circulair Inkopen, voor inkooppakket renovatie scholen.
De doelgroep van deze Handreiking is met name de
(circulaire) gedreven koplopers in de bouwbranche. 		
Het doel van deze Handreiking is om voor deze
koplopers informatie en handvatten te bieden over:
• inhoudelijke achtergrondinformatie over
mogelijkheden binnen dit inkooppakket;
• aandachtspunten voor het doorlopen van een
aanbestedingstraject;
• mogelijke eisen en criteria, die de markt uitdagen
om volgende stappen te zetten.
Bovenstaande opsomming vormt dan ook de opbouw
van deze Handreiking, van hoofdstuk 2 (achtergrondinformatie), naar hoofdstuk 3 (het aanbestedingstraject)
en hoofdstuk 4 (mogelijke eisen en criteria).
Tot slot, waarom Klimaatneutraal en Circulair inkopen?
Wat levert het de gemeenten en schoolbesturen op?
Op hoofdlijnen kan het volgende opgesomd worden:
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1. Ecologische waarden en stimulatie circulaire
(bouw)economie. De hoeveelheid benodigde
materialen voor onze gebouwde omgeving, en
de daarmee gepaarde impact op het milieu, zijn
zeer significant. Door circulair in te kopen
beperken we de impact op het milieu door de
toepassing van duurzame/circulaire materialisatie en stimuleren we de transitie naar die
hoognodige circulaire (bouw)economie. Daarnaast pleit de stikstof problematiek extra voor
circulair inkopen en bouwen, doordat doorgaans circulaire toepassingen positief bijdragen
aan de reductie van stikstofuitstoot.
2. Toekomstwaarden. Een ander concreet gevolg
van een circulaire renovatie zou kunnen zijn dat
er flexibel gebouwd wordt. Dat gebouwonderdelen en producten dusdanig ontworpen en
gebouwd zijn dat ze eenvoudig en met zeer
beperkte schade/waardeverlies verwijderd en/of
verplaatst kunnen worden. Denk aan tussenwanden en/of aanpassen van installaties. In lijn met
de opkomende nieuwe onderwijsvormen is
aanpasbaarheid in de indeling van lokalen en
andere ruimtes van grote toegevoegde waarde.
3. Gezondheidswaarden. Een concreet gevolg
van circulaire renovatie zal zijn dat veelal
natuurlijke/biobased materialen zoals hout en
bamboe worden toegepast, en dat het gebruik
van toxische materialen en chemicaliën worden
uitgesloten. Dit komt de gezondheid en welzijn
van de gebruikers van de school ten goede op
het gebied van luchtkwaliteit. Maar ook op
gebied van de ruimtelijke kwaliteit dankzij de
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natuurlijke beleving van de school en in het
geval van natuurlijke materialen in de buitenruimte, verlaging van het ‘hitte-eiland effect’.
4. Educatieve waarden. Een circulaire renovatie
kan als kans gezien worden om leerlingen en
docenten op een tastbare manier mee te nemen
in het circulaire gedachtegoed. Dit zowel tijdens
de uitvoering van renovatie, als tijdens het
gebruik van de school dankzij de circulaire
materialisatie.
5. Zichtbaarheidswaarden/imago. Een groot
voordeel van circulaire toepassingen is de
zichtbaarheid hiervan. Dit heeft een positief
effect op ‘klaslokaal-schaal’, in lijn met de
educatieve waarden. Maar zonder meer ook op
de schaal van het imago van de school als
geheel. Door circulair in te kopen ontstaat de
kans een duurzaam en circulair imago op te
bouwen, wat positief is voor de zichtbaarheid en
aantrekkingskracht, en daarmee de toekomsbestendigheid van de school.

Handreiking renovatie scholen
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2

Achtergrondinformatie

2.1. Definitie Klimaatneutraal 			
en circulair inkopen
Gezondheid
Utiliteitsbouw

Energie

Materialen
Appartementen

Woningen

Klimaatadaptie

Mobiliteit

Natuurinclusief
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Klimaatneutraal en circulair inkopen gaat over een
duurzaam inkoopproces. Het thema duurzaamheid
is echter zeer breed. Ter afbakening richt “Klimaatneutraal en circulair inkopen” zich in deze context
op het onderdeel “Materialen”, zie onderstaand
figuur. Het is echter van belang te beseffen dat alle
onderstaande thema’s invloed op elkaar hebben,
negatief dan wel positief. Keuzes in (circulaire) materialisatie kan bijvoorbeeld effect hebben op de
warmte- en koelbehoefte en daarmee het energieconcept, het hittestress effect en daarmee de
gezondheid, enzovoorts. Ook zullen keuzes op het
gebied van circulaire materialisatie financiële en
ruimtelijke consequenties hebben, die elk project
afgewogen dienen te worden met andere duurzaamheidthema’s.
De Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap van MRA hanteert voor ‘circulair’ de volgende
praktische definitie:
Een product of dienst is circulair, als het leidt tot
minimale toepassing van nieuwe materialen (en
fossiele energie), zowel in het productieproces
als bij het gebruik van de producten en diensten,
en/of maximaal inzet op lange levensduur en
daarna hoogwaardige herbruikbaarheid van het
product of de materialen daarin.
Met die definitie heeft de MRA het 10 R-model van
Cramer praktisch willen maken. Zie hieronder het 10
R- model.

10R's
Niveaus van
circulariteit

Refuse: weigeren/voorkomen gebruik
Reduce: gebruik minder grondstoffen
Redesign: herontwerp met oog op circulariteit
Re-use: hergebruik product (tweedehands)
Repair: onderhoud en reparatie
Refurbish: product opknappen
Remanufacture: nieuw product van tweedehands
Re-purpose: hergebruik product maar anders
Recycle: verwerking en hergebruik materialen

Als we dit vertalen naar het vaststellen van wat we
met elkaar willen bereiken met circulair inkopen in
de MRA, zou circulair inkopen erop gericht zijn om
producten en diensten in te kopen die:
• minimale toepassing vergen van nieuwe
materialen (en fossiele energie) in het
productieproces;
• minimale toepassing van nieuwe materialen (en
fossiele energie) vragen bij het gebruik van de
producten;
• richten op lange levensduur;
• hoogwaardig herbruikbaar zijn (eventueel na
behandeling) na de gebruiksfase.
In paragraaf 2.3 en verder worden deze definities en
doelen concreter vertaald naar circulaire thema’s,
prestatie-eisen, etc.

2.2. Nationaal en regionaal beleid
circulariteit voor de gebouwde omgeving
In het kader van nationaal beleid omtrent circulariteit in de gebouwde omgeving is door het transitieteam de ‘transitieagenda circulaire bouweconomie’
opgesteld. Dit als vervolg op het Grondstoffenakkoord uit 2017 en het Rijksbrede programma
‘Nederland circulair in 2050’. Hierin wordt in drie
stappen rijksbreed toegewerkt naar een 100%
circulaire bouweconomie in 2050:
• 2018-2023 met als resultaat een compleet
ingericht basiskamp.
• 2023-2030 waarin 50 procent van de einddoelstelling is gerealiseerd.
• 2030-2050 waarin het doel - ‘de top’ – wordt
bereikt.
Op het gebied van circulair inkopen wordt hierin
benoemd dat alle overheden de ambitie hebben
om 1 Mton CO² in 2021 te besparen door circulair
te gaan inkopen. Hiervoor hebben meerdere
partijen gewerkt aan een plan van aanpak ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Daarnaast wordt
benoemd dat het MRA de Roadmap richting 100%
Circulair inkopen heeft opgesteld. Deze handreiking
is hierop een vervolg/aanvulling.
Platform CB’23 heeft in de afgelopen periode
gewerkt aan 2 leidraden die handvatten geven voor
een circulaire aanpak binnen het thema circulair
bouwen. Hiervoor zijn de leidraden ‘meten van
circulariteit’ en ‘paspoorten voor de bouw’ opgesteld. Platform CB’23 heeft de ambitie om vóór
2023 nationale, bouwsector brede afspraken te
hebben opgesteld, onder andere aan de hand van
deze leidraden.

Recover: energieterugwinning
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Zeer recentelijk heeft CB’23 het actieteam circulair
inkopen geïntroduceerd. Dit actieteam zet zich
onder andere in om inzicht te krijgen hoe een
inkoopproces circulair gemaakt kan worden en wat
dit precies inhoudt voor onder andere de opdrachtgever. Dit wordt gedaan door een leidraad te
creëren waarin gezamenlijke uitgangspunten en
handelingswijzen voor circulair inkopen beschreven
staan. De Leidraad Circulair Inkopen van Platform
CB'23 is vanaf juli 2021 te downloaden via de
website van het platform. Daarnaast is er vanuit
CB’23 ook een Actieteam Circulair Ontwerpen.
Hiervoor is ook per 1 juli 2021 een leidraad te
downloaden op de site van het platform.
Op regionaal niveau zet de Metropoolregio
Amsterdam (MRA) zich in voor het circulair maken
van de bouwactiviteiten van alle MRA-gemeenten.
MRA doet dit als overkoepelende samenwerking
met afgevaardigden van alle MRA-gemeenten.
Daarnaast is er voor het bundelen van kennis een
samenwerking met het Bouwprogramma en met
Cirkelstad. MRA sluit tevens aan bij de hierboven
genoemde nationale transitieagenda circulaire bouw
en platform CB’23.
Tot slot is de MRA bezig met meerdere circulaire
initiatieven zoals het MRA-programma Versnelling
Woningbouw en een MRA-pilot met het materialenpaspoort. Daarnaast wordt er onderzocht hoe er
richting 100% circulair aanbesteden van de bouw
toegewerkt kan worden. Deze handreiking is hiervan
een onderdeel.

2.3. Circulaire thema’s
Om circulair inkopen of circulair bouwen concreter
vorm te geven kunnen we een aantal thema’s
definiëren op basis waarvan partijen uitgedaagd
kunnen worden en/of op basis waarvan inkopers
partijen kunnen beoordelen. Deze thema’s zijn
gebaseerd op de huidige ervaring uit de markt,
waar doorgaans op beleidsniveau aan gewerkt
wordt en meer specifiek, op het convenant ‘Circulair
bouwen: het nieuwe normaal, de norm 0.2’ en de
leidraad van cb23 ‘meten van circulariteit’. Het is
echter van belang te beseffen dat alles wat te
maken heeft met ‘circulair bouwen’ (beleid, meetinstrumentaria, markt, etc.) momenteel sterk aan
ontwikkeling onderhevig is. Zo ook de bepaling en
invulling van deze thema’s. De exacte bepaling en
invulling van deze thema’s kan over enkele jaren dan
ook veranderen en zal periodiek herijkt moeten
worden.
In hoofdstuk 4 worden deze thema’s concreter
vertaald naar mogelijke criteria en prestatie-eisen.

Handreiking renovatie scholen

Circulaire thema's
Toepassen circulaire
materiaal

Circulair ontwerpen

Circulair uitvoeren

Randvoorwaardelijk

2.3.1. Toepassen circulair materiaal
Dit gaat om het toepassen van materialen met een
lage, neutrale of zelfs positieve milieubelasting. 		
Het nationaal/regionaal beleid, de markt en bijbehorende circulaire meetmethodieken ontwikkelen
zich momenteel richting twee doelen:
1. het beschermen van materiaalvoorraden;
2. het beschermen van het milieu.
Voor beide doelen zijn in het kader van circulair
inkopen vele mogelijke op te stellen eisen en
criteria. Bij het beschermen van materiaalvoorraden kan gedacht worden aan het maximaliseren van secundaire en hernieuwbare (biobased)
grondstoffen, in plaats van primaire en niet-hernieuwbare grondstoffen. Bijvoorbeeld door het
toepassen van (hergebruikt) hout of bamboe in
plaats van beton dat geproduceerd is met behulp
van (nieuw gewonnen) zand, grind en cement.
Bij het beschermen van het milieu staat de milieutechnische Europese levenscyclusanalysemethode
voor de bouw centraal (LCA-methode, NEN-EN
15804). Deze methode rekent aan de hand van 19
indicatoren het effect op het milieu uit voor de
gehele levensduur van een materiaal. Met de
gehele levensduur wordt dan het proces bedoeld
van grondstofwinning tot en met het afvalscenario’s
na gebruik (storten of verbranden, hergebruiken,
etc.). Denk aan milieueffecten als de bijdrage aan
klimaatverandering in kg CO²- eq, verzuring, ozonlaagaantasting, watergebruik, fijnstofemissie, etc.
Zie voor meer informatie over de LCA de MRA
handreiking van Asfalt en Beton.
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Voor de circulaire materialisatie is het dan ook zaak
te sturen op deze twee doelen. Voor een school
heeft dit als bijkomend voordeel dat het toepassen
van hernieuwbare en natuurlijke grondstoffen de
gezondheid van het binnenklimaat bevorderd.
Daarnaast geven natuurlijke producten zoals hout
en bamboe volgens architecten vaak een fraai beeld
in een gebouw. Inzetten op het besch ermen van
het milieu heeft ook educatieve waarden richting
leerlingen, die op deze wijze meekrijgen hoe om te
gaan met de belasting op het milieu.
2.3.2. Circulair ontwerpen
Dit thema gaat op hoofdlijnen over twee zaken,
namelijk:
1. het ontwerpen en bouwen van losmaakbare
gebouwelementen;
2. het ontwerpen van een flexibel gebouw oftewel
indelingsflexibiliteit.
Er wordt gestuurd op bereikbare gebouwelementen, producten die demontabel en gestandaardiseerd worden toegepast om toekomstig hergebruik
te faciliteren/mogelijk te maken. Om deze gebouwelementen te onderscheiden wordt verwezen naar
de gebouwlagen van Brand. Ook flexibiliteit en de
mogelijkheid om het herindelen van het gebouw te
kunnen faciliteren, met zo min mogelijk schade aan
de betreffende gebouwelementen bij herindeling, is
belangrijk.
2.3.3. Circulair uitvoeren
Dit thema gaat over het stimuleren van een circulaire uitvoering van de bouw. Denk aan het minimaliseren van de hoeveelheid sloop- en bouwafval en het
scheiden van het afval opdat het hergebruikt of
gerecycled kan worden. Een zeer kansrijk onderwerp
voor de renovatie van scholen hierbij is om de
omgang met bestaande materialen en producten
zo circulair mogelijk te maken. Hierbij staat hergebruik centraal. Het is belangrijk dat de waarde van
de bestaande materialen bij een renovatie of
transformatie zo goed mogelijk behouden blijft. De
kunst hierin is om een weloverwogen milieutechnische, kostentechnische, juridische en toekomstgerichte afweging te maken waarin zoveel mogelijk
van een materiaal of product behouden blijft. Dit zal
per gebouwonderdeel of product gedaan moeten
worden, en is afhankelijk van veel factoren zoals de
technische staat van een product/materiaal, de
nieuwe indeling van het gebouw, financiële consequenties, de milieuwinst, etc.
Hergebruiken kan op verschillende niveaus. Het
streven is om met zo weinig mogelijk handelingen,
energie en milieu-impact een product/materiaal her
te gebruiken waarin uiteraard de bedrijfszekerheid
en garantie in gewaarborgd is. Een goed voorbeeld
hiervan is de 10 R-model van Cramer (zie paragraaf
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2.1) waarin deze verschillende niveaus van hergebruik in beschreven staan. Om het 10 R-model
begrijpelijker te maken en samen te vatten tot de
essentie, kunnen we de 10 R-en categoriseren naar
onderstaande drie hergebruikniveaus, waarbij optie
1 milieutechnisch het beste is:
1. Direct hergebruik (een product wordt één-opéén hergebruikt).
2. Reviseren (een product wordt hergebruikt na
reparatie en/of enige bewerking).
3. Recycling (een product wordt gerecycled op
grondstofniveau).
Deze bovenstaande handelingen zijn de mogelijkheden om bij een opgave van de renovatie van een
school het sloop- en bouwafval te minimaliseren.
Het is van milieutechnisch maar ook van financieel
belang dat dit thema terugkomt bij de renovatie van
de scholen, omdat het beperken van afval en
maximaliseren van hergebruik één van de pijlers is
van circulair bouwen. Daarnaast zijn er veel voorbeelden van gebouwonderdelen die hergebruikt
worden wat kostenvermindering van de renovatie
met zich meebrengt. Kostentechnisch is dit thema
dus ook zeer interessant.
2.3.4. Randvoorwaardelijk
Naast bovenstaande genoemde thema’s is het
tevens van belang te sturen op enkele circulaire
randvoorwaarden. De volgende vier zaken liggen
hierbij momenteel het meest voor de hand:
1. Uitsluiten van de toepassing van toxische
materialen en chemicaliën conform bepaalde
internationaal erkende lijsten van verboden
giftige materialen. Het vermijden van deze
materialen en chemicaliën zorgt voor een frisse/
gezonde school en zorgt voor de mogelijkheid
van toekomstig hergebruik, omdat de verboden
materialen van de toekomst niet toegepast zijn
in het gebouw.
2. Registratie van materialen: zorg dat materialen
en producten in het gebouw vindbaar en
geregistreerd zijn door deze een identiteit te
geven door middel van een materialenpaspoort. Dit faciliteert duurzaam onderhoud
en beheer en toekomstig hergebruik.
Materialenpaspoort zorgt dat materialen in
het gebouw vindbaar zijn. Dit zorgt voor
sneller onderhoud met minder schade aan
omliggende materialen.

Er is altijd een lijst beschikbaar van de
levensduur, garantie en leveranciers van de
materialen en producten.
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Het MJOP is af te stemmen met het
materialenpaspoort voor efficiënt onderhoud en inplannen van vervangingsmomenten.

3. Uitsluiten van de toepassing van (hernieuwbaar)
materiaal dat niet is voorzien van een internationaal erkend duurzaam keurmerk. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan FSC-gecertificeerd hout of
CSC gecertificeerd beton.
4. Het toepassen van alternatieve verdienmodellen
(anders dan koop, dus bijvoorbeeld terugname
garantie, lease-constructies, etc.). Met als doel
om een circulaire bouweconomie te stimuleren
en circulaire toepassingen te kunnen realiseren
zonder een initiële meerinvestering voor de
school/gemeente. Voor meer informatie hierover, zie de handreiking van Copper8.

2.4. Meetbaarheid en rekeninstrumenten
circulariteit
Om aan circulair bouwen, dan wel inkopen, invulling
te kunnen geven is het belangrijk dat dit bij (ver)
bouw van vastgoed en infrastructuur aantoonbaar
gemaakt wordt in de vorm van meetbare prestatie
-eisen, die aangeven hoe circulair een gebouw of
product daadwerkelijk is. Momenteel zijn hiervoor
verschillende (landelijke) initiatieven bezig om dit te
ontwikkelen. De volgende methodieken worden momenteel het meest relevant en kansrijk geacht:
1. Milieuprestatie gebouw (MPG).
2. Losmaakbaarheidsindex.
3. Materialenpaspoort.
Hieronder wordt kort informatie gegeven over deze
drie instrumenten. Een veel gebruikt instrument
voor het meten van duurzaamheid van gebouwen is
de Gemeentelijke Prestatie Richtlijn Gebouw (GPR
Gebouw). Dit instrument is echter gericht op integrale duurzaamheid, met onder andere thema’s als
energie, water, gebruikskwaliteit, etc. Het thema
‘Milieu’ onder GPR zou eventueel geschikt kunnen
zijn voor circulair inkopen. Omdat deze Handreiking
zich richt op het materialenvraagstuk, is er voor
gekozen GPR buiten beschouwing te laten om zo
meer de diepte in te gaan op het materialenvraagstuk. Onder GPR gebouw valt ook de CPG (circulariteitsprestatie gebouw), hiervoor geldt dus hetzelfde.
Overigens vult de MPG een substantieel gedeelte
van de onderdelen dat over circulariteit gaat binnen
GPR Gebouw.
Daarnaast is BREEAM NL een veelgebruikte certificering voor onder andere de circulariteit van een
gebouw. Het maken van een BREEAM NL scan/
rapport/certificering is kostbaar en tijdrovend. Dit
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wordt derhalve niet als realistisch geacht voor de
renovatie van scholen om mee te nemen in de
uitvraag. Echter , de thema’s die worden behandeld
in de GPR/CPG en BREEAM NL zijn vergelijkbaar
met degene die in deze handreiking worden meegenomen.
Milieuprestatie Gebouw (MPG)
Momenteel is de MPG het enige rekeninstrument
dat binnen de wettelijke kaders is opgenomen. Dit
geldt tot op heden uitsluitend voor nieuwbouw van
woningen en kantoren >100 m2 en heeft een milde
ondergrens in de vorm van schaduwkosten van 		
€ 0.8/m2 BVO per 1 juli 2021 voor nieuwbouwwoningen en kantoren.Schaduwkosten geven de
fictieve kosten weer die gemaakt dienen te worden
om de milieubelasting van de (ver)bouw van een
bouwwerk teniet te doen.
Binnen de MPG zijn veel ontwikkelingen gaande
over onderdelen die niet of op een niet juiste
manier worden meegenomen in de eindscore, zoals
opslag van CO² in hout, losmaakbaarheid van
gebouwonderdelen en het toepassen van
secundaire materialen. Daarnaast maakt de MPG
gebruik van de Nationale Milieudatabase (NMD) om
de schaduwkosten van producten op basis van
levenscyclusanalyses te bepalen. Het aanbod in
doorgerekende materialen en producten is nog
beperkt, waardoor een gedegen en accurate
MPG-score niet altijd gegeven kan worden. Er wordt
hard gewerkt om deze tekortkomingen weg te
werken, waardoor de MPG een accurate en
weloverwogen tool is om circulariteit binnen de
gebouwde omgeving aantoonbaar en meetbaar te
maken. Binnen de MPG wordt al voorgesorteerd op
de ontbrekende thema’s door deze wel al mee te
nemen in de tool, zonder dat de juiste beschikbare
data voorhanden is vanuit de NMD.
De verwachting is dan ook dat een groei van de
beschikbare data in de toekomst ervoor zorgt dat de
MPG een steeds completer beeld geeft over
enerzijds (1) de milieubelasting van de materialisatie
van een gebouw en anderzijds (2) de materiaalstromen. Zo zal het in de nabije toekomst mogelijk
worden om met behulp van de MPG te sturen op
specifiekere indicatoren zoals percentages hernieuwbaar en/of secundair materiaal, CO² uitstoot,
etc. Dit dan ter aanvulling, dan wel diepgang, op de
gewogen één-puntsscore MPG.
Ofwel, het is bij circulaire inkoop van belang dat de
markt uitgedaagd wordt op de MPG score én de onderliggende indicatoren voor milieubelasting en
materiaalstromen.
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Voor- en nadelen:
+ Opgenomen binnen wettelijke kaders, binnen
kort naar alle waarschijnlijkheid ook verplicht
voor scholen.
+ Verwachting met groei van beschikbare data dat
MPG een steeds completer beeld gaat geven
van de milieubelasting.
+ Wordt al regelmatig gebruikt bij een uitvraag en
zal voor bijna alle inschrijvers een bekende tool
zijn.
- Niet alle facetten van circulair bouwen zijn nog
goed verwerkt in de MPG, denk aan opslag CO²
in hout, losmaakbaarheid en toepassing 		
secundaire materialen.
- MPG is sterk in ontwikkeling en heeft maar 		
beperkte beschikbare data van materialen en
producten.
Advies: MPG mee nemen in uitvraag om een
beeld te krijgen van de milieubelasting van de
renovatie en de markt te stimuleren de tool te
ontwikkelen, ook voor renovatie. ( Zie ook
hoofdstuk 4 voor wijze van meenemen in de
uitvraag.)
Losmaakbaarheidsindex
Een ander rekeninstrument om circulariteit te meten
is de losmaakbaarheidsindex. Dit is een relatief
nieuw instrument en daarom (nog) niet opgenomen
in het wettelijk kader, maar er is in het vakgebied
brede consensus dat dit een adequaat instrument is.
De losmaakbaarheid geeft aan hoe eenvoudig een
product weer uit een gebouw kan worden gehaald
aan het einde van de technische of functionele
levensduur. In een circulaire (bouw)economie
worden producten zo veel mogelijk losmaakbaar
aangebracht in het gebouw om een tweede levenscyclus te stimuleren. De losmaakbaarheidsindex
bestaat uit de indicatoren type verbinding, toegankelijkheid van de verbinding, doorkruisingen van het
element en vorminsluiting. Het instrument rekent
uiteindelijk alles terug naar één gewogen losmaakbaarheidsindex, op de schaal van 0 tot 1. Voor
uitgebreide informatie over dit thema wordt
verwezen naar de handreiking losmaakbaarheid 		
van Pianoo.
Voor- en nadelen:
+ Belangrijke indicator om het potentiële herge
bruik van gebouwonderdelen te bepalen.
+ Bij een goede losmaakbaarheidsscore zorg je
voor restwaarde van producten en materialen bij
de technische en functionele levensduur. 		
Onderhoud wordt ook efficiënter en minder
kostbaar.
- De losmaakbaarheidsindex is een relatief nieuw
begrip en zal voor veel inschrijvers nog niet heel
bekend zijn.
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Advies: Uitvragen op de losmaakbaarheidsindex is belangrijk om restwaarde van producten te stimuleren en onderhoud te vergemakkelijken. Daarnaast zorgt uitvragen hierop dat
de markt wordt gestimuleerd losmaakbaar te
bouwen om afval aan het einde van de
levenscy clus te beperken. (Zie verdere
toelichting in hoofdstuk 4.)

Materialenpaspoort
Er is brede consensus dat de registratie van materialen in een gebouw een belangrijke voorwaarde is
voor circulariteit. Het registreren van materialen
draagt onder meer bij aan de kans op toekomstig
hoogwaardig
hergebruik van materialen en producten, het
bepalen van restwaarde, etc. Hierbij geldt: hoe
gedetailleerder de registratie, hoe groter de kans is
dat deze producten hoogwaardig zullen worden
hergebruikt. Het middel om materialen te registeren
wordt veelal het materialenpaspoort genoemd. Ook
dit instrument is betrekkelijk nieuw en (nog) niet
opgenomen in het wettelijk kader. Er zijn vele
formats en platforms beschikbaar voor het (laten)
opstellen van een materialenpaspoort. De verwachting is dat er binnen enkele jaren een eenduidig en
nationale norm voor het materialenpaspoort is
ontwikkeld. In het kader van op te stellen eisen en
criteria voor het materialenpaspoort is het dan ook
zaak zo goed mogelijk aan te sluiten op deze
ontwikkelingen. Platform ’23 heeft in 2020 de
leidraad ‘paspoorten voor de bouw’ opgesteld.
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Voor- en nadelen:
+ Materialenpaspoort zorgt voor vindbaarheid van
materialen en producten. Dit draagt bij aan 		
toekomstig hergebruik en het bepalen van de
restwaarde van producten.
+ Een materialenpaspoort zorgt ook voor onder
steuning bij onderhoud, aangezien de locatie in
het gebouw. de leveranciers, de levensduur en
de garantie van de materialen in een gebouw
geregistreerd staan.
+ Het MJOP is af te stemmen met het materialen
paspoort voor efficiënt onderhoud en inplannen
van vervangingsmomenten.
- Nog geen eenduidige nationale norm voor het
opstellen van een materialenpaspoort.
Advies: Het laten opstellen van een materialenpaspoort kan op verschillende manieren en
op verschillende detailniveaus. Het advies is
om, indien mogelijk binnen budget, een
mater ialenpaspoort te laten opstellen van het
gebouw om toekomstig hergebruik, restwaarde en onderhoud te bevorderen. (Zie verdere
toelichting over hoe dit mee te nemen in
hoofdstuk 4.)
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3

Aanbestedingsproces renovatie
scholen

Om goed te kunnen inspelen op een inkoopproces en deze zo circulair mogelijk te
maken, dient eerst het inkoopproces goed in beeld te zijn. De aanbestedingsprocessen
die bij renovatie van scholen in de praktijk het meeste voorkomen staan onderstaand
beschreven. De essentie van deze handreiking ligt niet zo zeer in het analyseren en
adviseren van aanbestedingsprocessen. Derhalve is de toelichting op de aanbestedingsprocessen in dit hoofdstuk zeer beknopt gebleven. Voor meer informatie over
de aanbestedingsprocessen, zie de bijlage van deze handreiking
3.1. Verschillende aanbestedingsvormen
Bij het aanbestedingsproces voor de renovatie van
scholen zijn doorgaans 2 contractvormen die worden
gehanteerd, namelijk Uniforme Administratieve
Voorwaarden oftewel UAV (aanbestedingsvorm A) of
design and build (aanbestedingsvorm B).
Bij aanbestedingsvorm A wordt een programma van
eisen opgesteld op basis waarin de technische,
ruimtelijke en functionele eisen en wensen voor het
project staan. Binnen de MRA gemeenten wordt dit
PvE vaak intern opgesteld, in samenspraak en
samenwerking met de schoolbesturen. Vervolgens
wordt op basis van dit PvE en een selectie-/gunningsleidraad een ontwerpteam met adviseurs geselecteerd. Dit ontwerpteam werkt het ontwerp uit tot en
met de DO+-fase of bestek. Op basis van dit DO+ of
bestek wordt een aannemer geselecteerd die
vervolgens het technisch ontwerp, uitvoeringsgereed
ontwerp en de realisatie uitwerkt. In onderstaand
hoofdstuk 4 wordt inkoopmoment 3 niet meegenomen, aangezien het project/ontwerp zich dan al zover
in het proces bevindt dat het niet wenselijk is dan
nog ambities/veranderingen in te brengen.
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Bij aanbestedingsvorm B wordt eveneens een
programma van eisen opgesteld op dezelfde
manier als bij aanbestedingsvorm A. Vervolgens
wordt op basis van dit PvE en een selectie-/gunningsleidraad een ontwerpteam én aannemer
geselecteerd, die zowel het ontwerp als de realisatie op zich gaan nemen. Omdat hier voorafgaand
aan de selectie van de aannemer geen uitgewerkt
ontwerp ligt, dienen de technische, ruimtelijke,
functionele eisen en juridische voorwaarden uitgebreid verwerkt worden in het Programma van Eisen.
Dit PvE zal bij aanbestedingsvorm B dan ook veel
uitgebreider en completer zijn dan bij aanbestedingsvorm A.
Een belangrijke toevoeging bij de beschreven
aanbestedingsvormen is dat alvorens het PvE wordt
opgesteld, er vaak budgetten worden vastgesteld
voor het betreffende project. Het is belangrijk dat er
bij het vaststellen van het budget van een project al
rekening wordt gehouden met circulaire ambities en
dat hier budget voor vrijgemaakt wordt. Het is heel
afhankelijk van het type project/ambities/
beschikbare budget etc. hoeveel budget er opzij
gezet moet worden voor de circulaire ambities. In
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deze generieke handreiking kan hiervoor dus geen
streefgetal o.i.d. aan gegeven worden. Voor de
gemeenten en de schoolbesturen zal voor het
bepalen van het benodigde budget voor circulariteit
tijdens de renovatie van een school, ‘feeling’
gecreëerd moeten worden door ervaring uit eerdere
circulaire renovatie s van scholen. Dit kan alleen
gecreëerd worden door het gewoon te gaan doen
en circulariteit mee te gaan nemen bij renovatieprojecten van scholen.
Onderstaand worden de beide aanbestedingsvormen naast elkaar gezet in een figuur.

Aanbestedingsvorm A
Traditioneel:

Naast de ondergenoemde aanbestedingsvormen
zijn er nog een aantal alternatieve aanbestedingsvormen die niet standaard worden toegepast. Deze
aanbestedingsvormen worden buiten de scope van
deze handreiking gehouden. Alternatieve
aanbestedingsvormen kunnen circulair bouwen wel
faciliteren. Om hier meer over te weten te komen
wordt verwezen naar het overzicht van Pianoo over
‘instrumenten innovatiegericht inkopen’. Meer
voorbeelden van innovatieve aanbestedingsprocedures zijn te vinden op de site van Pianoo.

Aanbestedingsvorm B
Design and Built:

Opstellen Programma van Eisen
(inkoopmoment1)

Opstellen Programma van Eisen
(inkoopmoment 1)

Selecteren ontwerpteam/adviseurs
(inkoopmoment 2)

Selecteren ontwerpteam/
adviseurs en aannemer
(inkoopmoment 2)

Fases SO/VO/DO
(+)(optioneel bestek)

Fases
SO/VO/DO(+)TO/uitvoeringsfase

Opbasis van DO+
of bestek selecteren van aannemer
(inkoopmoment 3)

TO en uitvoeringsfase

Handreiking renovatie scholen
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4

Mogelijke eisen
en criteria

Binnen de kaders van de in bovenstaande hoofdstukken geschetste circulaire thema’s, inzetbare
instrumenten en de aanbestedingsprocessen, kan
per thema worden afgewogen hoe er invloed uit te
oefenen is om te komen tot een circulair inkoopproces.
1. Per thema wordt beschreven op welke wijze dit
thema is uit te vragen in het Programma van
Eisen (inkoopmoment 1) en in een gunningsleidraad (inkoopmoment 2).
2. Daarnaast zal er een advies gegeven worden
per thema wat mee te nemen in het PvE en de
gunningsleidraad.
3. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt
een samenvattende tabel en begeleidende
tekst opgesteld waarin alle thema’s terugkomen.
Deze tabel kan worden gehanteerd in het
inkoopproces als uitgangspunt en houvast. 		
De overige paragrafen (4.2 t/m 4.5) geven per
thema een nadere toelichting op wat in de tabel
in meegenomen.
Voor de onderstaande eisen en criteria in dit
hoofdstuk zijn voorstellen gedaan over de hoogte
van de eisen die meegenomen kunnen worden in
het PvE en gunningsleidraad. Dit kan uiteraard per
project verschillen en is ook sterk aan ontwikkeling
uit de markt onderhevig. Een goed advies hiervoor
kan zijn om alvorens een renovatieproject begint
deze cijfers te laten beoordelen door middel van
een marktconsultatie. Daarnaast kan afstemming
met andere gemeenten en schoolbesturen zeer
waardevol zijn.
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4.1. Samenvattend de 4 thema’s
Samenvattend advies voor uitvraag
Onderstaand is een samenvattende tabel van de 4
thema’s en bijbehorende criteria uit dit hoofdstuk te
vinden. De tabel kan worden gebruikt bij het
opstellen van het PvE en vervolgens de gunningsleidraad.
Het samenvattend advies is om minimaal de criteria
met groene highlight uit de tabel mee te nemen in
het PvE en de gunningsleidraad. Onderstaand per
criteria een toelichting waarom juist deze criteria
minimaal meegenomen moeten worden in het
inkoopproces. De overige criteria zijn zeker ook van
belang voor een circulaire renovatie en er wordt dan
ook zeker aangemoedigd deze criteria ook mee te
nemen. Daarnaast is onderstreept in de tabel welke
indicatoren een lage of geen kostenverhogende
werking hebben en daarmee dus zonder veel
impact op het beschikbare budget mee te nemen
zijn.
• Hernieuwbare grondstoffen: Hernieuwbare
grondstoffen zorgen voor aanzienlijk minder
uitputting van schaarse en eindige grondstoffen. Dit is één van de hoofddoelen van circulair
bouwen en dus erg belangrijk. Daarnaast
spreken hernieuwbare grondstoffen zoals hout
erg tot de verbeelding en kunnen een natuurlijk
en gezond binnenklimaat met zich meebrengen.
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•

•

•

•

MPG: Het opstellen van een MPG berekening is
bij nieuwbouw voor sommige functies al
wettelijk verplicht. De vooruitzichten zijn dat
binnen enkele jaren deze verplichting ook bij
renovatie van scholen wordt ingevoerd.
Daarnaast is vanuit het rijk de MPG naar voren
geschoven als dé tool om circulariteit te meten.
Het is mede de verantwoordelijk van de
inkopers om de markt te stimuleren de MPG te
gebruiken en daarmee te ontwikkelen tot een
complete en accurate tool om circulariteit bij
nieuwbouw en renovatie te meten.
Direct hergebruik: Direct hergebruik van
bestaande producten bij de renovatie zorgt
ervoor dat er minder nieuwe grondstoffen en
producten nodig zijn. Daarnaast zijn er vaak bij
renovatie nog erg veel producten in goede
staat, waar hergebruik een zeer reële optie is.
Dit kan vaak kosten verminderd werken in een
renovatie en brengt ook nog eens goede
imagowaarden met zich mee, omdat er achter
deze direct hergebruikte producten een verhaal
schuilt.
Omgang bouwafval: Tijdens de bouw wordt
veel afval geproduceerd. Denk aan snijafval,
verpakkingsmateriaal etc. Een goed
afvalmanagement is niet urenintensief of
kostbaar maar zorgt wél voor goede omgang
met bouwafval zodat dit kan worden gerecycled
of beter. Dit onderdeel kan dus als laaghangend
fruit worden gezien dat belangrijk is om mee te
nemen in PvE/gunningsleidraad.
Toxische materialen: Toxische materialen en
chemicaliën uit “The Banned Lists of Chemicals”
van Cradle to Cradle zijn (zeer) schadelijk voor
het milieu en mens/dier. Vanuit het circulaire
gedachtegoed is het belangrijk om deze
schadelijke materialen en chemicaliën niet toe
te passen in renovatieprojecten en dus mee te
nemen in het PvE.
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•

•

•

Toepassing materialenpaspoort: Het advies is
om tijdens de renovatie ook een
materialenpaspoort te laten opstellen om
toekomstig hergebruik en vindbaarheid van
materialen/producten te stimuleren. Daarnaast
kan een materialenpaspoort beheer en
onderhoud vergemakkelijken doordat producten
beter vindbaar zijn. Tevens kan het MJOP goed
afgestemd worden op het materialenpaspoort.
Mooie kans dus om dit mee te nemen bij de
renovatie.
Toepassing materialen met keurmerk: Voor
veel producten en materialen zijn
duurzaamheidskeurmerken opgesteld. Deze
keurmerken geven aan dat de grondstoffen van
een product op een duurzame/circulaire manier
zijn geproduceerd/geworven. Dit onderdeel kan
zeker worden gezien als laaghangend fruit met
een grote circulaire impact. Advies is om dit
mee te nemen, en in het bijzonder de
toepassing van hout zonder keurmerk uit te
sluiten om ontbossing tegen te gaan.
Circulaire verdienmodellen: Circulaire
verdienmodellen zoals product-as-a-service zijn
methoden om producenten/leveranciers
verantwoordelijk te houden tijdens de gebruiksen afvalfase van een product. Indien dit zonder
meerkosten gerealiseerd kan worden, kan dit
interessant zijn om mee te nemen in de
renovatie. Advies is dus dit te laten onderzoeken
en mee te laten nemen door inschrijvers door
middel van een visie/plan op dit thema.
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Samenvattende tabel hoofdstuk 4

Sub-thema

Indicator
[eenheid]

Instrument
voor
uitvraag en
verificatie

Voorbeeld uitvraag programma van eisen

Gunningsleidraad
ambitieniveau Goed

Gunningsleidraad
ambitieniveau Beter

Gunningsleidraad
ambitieniveau Best

0% - 75%

0% - 55%

0% - 35%

Circulaire materialisatie

Beschermen
van materiaalvoorraad

Beschermen
van milieu

Er worden zo weinig mogelijk primaire grondstoffen toegepast, met
een maximum van 75%. Toon dit naar eigen inzicht aan, of mbv. het
op te stellen materialenlijst en/of een MPG berekening.

Hoeveelheid
primaire grondstof
[% van kg.]

Materialenlijst
& MPG

Hoeveelheid
secundaire grondstof
[% van kg.]

Materialenlijst
& MPG

Er worden zo veel mogelijk secundaire grondstoffen toegepast, met
een minimum van 25% (% samen met hernieuwbaar) Toon dit naar
eigen inzicht aan, of mbv. het op te stellen materialenlijst en/of een
MPG berekening.

25% - 100%

45% - 100%

65% - 100%

Hoeveelheid
hernieuwbare
grondstof [% van kg.]

Materialenlijst
& MPG

Er worden zo veel mogelijk hernieuwbare grondstoffen toegepast,
met een minimum van 25% (% samen met secundair) Toon dit naar
eigen inzicht aan, of mbv. het op te stellen materialenlijst en/of een
MPG berekening.

25% - 100%

45% - 100%

65% - 100%

MPG totaal score
[€ / m2 bvo per jaar]

MPG

Er wordt een MPG score van maximaal 0,8 behaald. Toon dit aan
dmv. een MPG berekening conform de EN 15978

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

CO² embedded [kg
CO² ,eq per m2 BVO,
per jaar]

Plan van
aanpak en/of
werkplan

Er wordt zoveel mogelijk materiaal met een lage embedded CO²
uitstoot toepast. Geef door middel van een werkplan en/of plan van
aanpak aan hoe dit gewaarborgd wordt in het project. Beoordelen
van PvA en werkplan op basis van beschreven visie,
onderbouwing en uitvoerbaarheid.

-

-

-

Losmaakbaarheidstool (bijv.
BCI)

De totale losmaakbaarheidsscore van het gebouw moet minimaal
een gemiddelde score van 0,4 zijn. Toon dit aan door middel van een
berekening via een losmaakbaarheidstool, bijv. de Building Circularity
Index.

0,6 - 1,0

0,8 - 1,0

0,9 - 1,0

Circulair ontwerpen

Losmaakbaarheid

Losmaakbaarheidsindex [index 0-1]
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Circulair ontwerpen

Indelingsflexibiliteit

Kwalitatief en evt.
score op BREEAM
WST06 [%]

Kwalitatief &
evt. BREEAM
WST06

Onderbouw op basis van visie en uitvoerbaarheid hoe bij de
renovatie rekening gehouden gaat worden met flexibel bouwen. Onderbouw dit, indien gewenst, met de richtlijnen uit BREEAM WST 6.

Kwalitatief
beoordelen
o.b.v. visie/
haalbaarheid/
onderbouwing

Kwalitatief beoordelen o.b.v.
visie/haalbaarheid/onderbouwing

Kwalitatief
beoordelen
o.b.v. visie/
haalbaarheid/
onderbouwing

Materialenlijst

Er worden zo veel mogelijk grondstoffen/producten uit het bestaande
gebouw direct hergebruikt binnen of buiten onderhavige renovatie,
met een minimum van 5%. Toon dit naar eigen inzicht aan, of mbv. de
op te stellen materialenlijst.

≥ 5%

≥ 10%

≥ 25%

Materialenlijst

Er worden zo veel mogelijk grondstoffen/producten uit het bestaande gebouw gereviseerd hergebruikt binnen of buiten onderhavige
renovatie, met een minimum van 5%. Toon dit naar eigen inzicht aan,
of mbv. de op te stellen materialenlijst.

≥ 5%

≥ 10%

≥ 25%

Materialenlijst

Er worden zo veel mogelijk grondstoffen/producten uit het bestaande gebouw gerecycled hergebruikt binnen of buiten onderhavige
renovatie. Toon dit naar eigen inzicht aan, of mbv. de op te stellen
materialenlijst.

0% - 90%

0% - 80%

0% - 50%

Materialenlijst

Er worden zo weinig mogelijk grondstoffen/producten uit het bestaande gebouw verbrand of gestort tijdens de renovatie, met een
maximum van 20%. Toon dit naar eigen inzicht aan, of mbv. de op te
stellen materialenlijst.

≤ 20%

≤ 10%

≤ 1%

Visie en
werkplan

Het bouwafval dient tijdens de bouwfase zoveel mogelijk beperkt te
blijven. Toon dit aan door een visie en werkplan op te stellen waarin
staat hoe wordt getracht het bouwafval tijdens de bouw tot een minimum te beperken. Onder bouwafval valt onder andere
snijafval, verpakkingsmateriaal, afval wegens fouten op de bouw, etc.

Kwalitatief
beoordelen
o.b.v. visie/
haalbaarheid/
werkplan

Kwalitatief
beoordelen
o.b.v. visie/
haalbaarheid/
werkplan

Kwalitatief
beoordelen
o.b.v. visie/
haalbaarheid/
werkplan

Circulair uitvoeren

Hoeveelheid direct
hergebruikt
[% van kg.]

Hoeveelheid gereviseerd/gerepareerd
[% van kg.]
Omgang
sloopafval
Hoeveelheid gerecycled [% van kg.]

Hoeveelheid verbrand
of gestort [% van kg.]

Omgang
bouwafval

Kwalitatief
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Circulaire randvoorwaarden

Toxiteit
materialen

Registratie
materialen

Hoeveelheid toxisch
materiaal [% van kg.]

Toepassing
materialenpaspoort

Duurzame
keurmerken

Hoeveelheid
gekeurmerkt
materiaal [% van kg.]

Circulaire verdienmodellen

Hoeveelheid
circulaire verdienmodellen [aantal]

Materialenpaspoort &
Banned list
C2C

Kwalitatief

Materialenpaspoort

Kwalitatief

Kwalitatief
beoordelen
o.b.v. materialenstaat/
materialenpaspoort

Kwalitatief
beoordelen
o.b.v. materialenstaat/
materialenpaspoort

Kwalitatief
beoordelen
o.b.v. materialenstaat/
materialenpaspoort

Er dient in dit project een materialenpaspoort opgesteld te worden
om materialen en producten in het gebouw te registreren en vindbaar
te maken. Bij voorkeur wordt dit verwerkt in een BIM-model. Zie
handreiking voor minimale eisen aan materialenpaspoort.

Kwalitatief
beoordelen
o.b.v. visie/
haalbaarheid/
onderbouwing

Kwalitatief
beoordelen
o.b.v. visie/
haalbaarheid/
onderbouwing

Kwalitatief
beoordelen
o.b.v. visie/
haalbaarheid/
onderbouwing

Het wordt gewaardeerd als er zo veel mogelijk materialen en producten met een internationaal erkend duurzaam keurmerk worden
toegepast. De toepassing van hout zonder een dergelijk keurmerk is
uitgesloten. Toon dit naar eigen inzicht aan, of mbv. het op te stellen
materialenpaspoort.

Kwalitatief
beoordelen
o.b.v. materialenstaat/
materialenpaspoort

Kwalitatief
beoordelen
o.b.v. materialenstaat/
materialenpaspoort

Kwalitatief
beoordelen
o.b.v. materialenstaat/
materialenpaspoort

Het wordt gewaardeerd als er alternatieve verdienmodellen worden
aangeboden (anders dan koop, dus bijvoorbeeld terugname garantie,
lease-constructies, etc.). Met als doel om een circulaire bouweconomie te stimuleren en circulaire toepassingen te kunnen realiseren
zonder een initiële meerinvestering voor de school/gemeente.

Kwalitatief
beoordelen
o.b.v. visie/
haalbaarheid/
onderbouwing

Kwalitatief
beoordelen
o.b.v. visie/
haalbaarheid/
onderbouwing

Kwalitatief
beoordelen
o.b.v. visie/
haalbaarheid/
onderbouwing

In dit project is de toepassing van toxische materialen, chemicaliën uit
“The Banned Lists of Chemicals” van Cradle to Cradle niet toegestaan.

* groene highlight = Advies zeker mee te nemen in PvE/gunningsleidraad
** onderstreept = Maatregel met lage of geen meerkosten en dus weinig effect op beschikbare budget
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4.2. Thema 1:
Toepassen circulair materiaal
Inkoopmoment 1: Programma van Eisen

Ontwerptraject

Programma van eisen

Gunningsleidraad

Het advies is om een MPG-score uit te vragen van
de renovatie van een school, om de markt en de
ontwikkeling van de tool te stimuleren en een beeld
te krijgen van de milieubelasting van de materialen .
De verwachting is dat in de komende jaren de MPG
voor nieuwbouw én voor renovatie verplicht gaat
worden voor scholen, en dat de tool veel verder
ontwikkeld wordt in functionaliteit en beschikbare
data (zie hoofdstuk 2.4). Hoe meer koplopers dit
gaan uitvragen, hoe sneller ook renovatie een
benchmark wordt van de MPG.
Om als aanvulling op de MPG de toepassing van
secundaire en hernieuwbare grondstoffen te
borgen, is het advies om op de korte termijn
onderstaande tabel te gebruiken om uit te vragen
aan de markt. In het PvE kan hier een minimum
percentage per criterium aan gehangen worden.
Deze percentages kunnen worden getoetst met
behulp van de MPG en/of een materialenpaspoort
of materialenstaat. Als dit niet wordt opgesteld of
geen uitsluitsel biedt, kunnen onderstaande
percentages ook kwalitatief worden beoordeeld op
basis van visie/onderbouwing/uitvoerbaarheid. De
tabellen/percentages kunnen in deze kwalitatieve
uitvraag dan als streefwaarde worden gebruikt. 		

Realisatie

De minimum eisen die zijn genoemd zijn conform
het convenant ‘Circulair bouwen: het nieuwe
normaal, de norm 0.2’ dat is opgesteld uit initiatief
van BZK en Cirkelstad.
Voor het onderdeel embedded CO² uitstoot van de
materialen is momenteel op basis van de huidige
kennis en ontwikkeling nog geen goede maatstaaf
aan te geven. Derhalve is het advies om kwalitatief
uit te vragen dat er een werkplan en/of plan van
aanpak geschreven dient te worden over het zoveel
mogelijk beperken van toepassing van materialen
met een hoge CO² uitstoot. Beoordeling van PvA/
werkplan o.b.v. visie, onderbouwing en uitvoerbaarheid. Over hoe dit te beoordelen is door Copper 8
een handreiking geschreven. Deze is goed in te
zetten ter ondersteuning bij alle eisen en criteria die
kwalitatief beoordeeld dienen te worden.
In het volgende inkoopmoment kunnen op basis
van verschillende ambitieniveaus hogere eisen
gesteld worden aan het ontwerpteam en eventueel
de aannemer. In het PvE kan dus het minimum
worden gesteld.

Criterium

Minimum eis in PvE

Eenheid

MPG-score

0,8***

€ per m2 BVO

% primaire grondstof

0% - 75%

% van kg totaal

% secundaire grondstoffen**

0% - 25%*

% van kg totaal

% hernieuwbare grondstoffen**

0% - 25%*

% van kg totaal

Embedded CO² uitstoot (klimaatimpact)

Plan van aanpak en/of werkplan schrijven

-

* secundair en hernieuwbaar samen
** NIBE database info over secundaire/hernieuwbare grondstoffen
*** omwille van onrealistische hoge schaduwkosten van zonnepanelen in de MPG is het advies om in de uitvraag van de MPG
uitsluitend de zonnepanelen mee te nemen die leiden tot het halen van de BENG indicatoren
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Inkoopmoment 2: Gunningsleidraad
Programma van eisen

Ontwerptraject

Realisatie

Gunningsleidraad

Bovenstaande criteria uit het programma van eisen
kunnen in de gunningsleidraad aan de hand van
ambitieniveaus worden gewaardeerd/beoordeeld.
Beoordeling hiervan kan op basis van een op te
stellen materialenlijst of een op te stellen MPG-berekening gebeuren waarin deze percentages staan
uitgedrukt per gebouwonderdeel. Onderstaand is
onderscheid gemaakt tussen 3 ambitieniveaus per
criterium. Ook deze cijfers zijn gebaseerd op het
convenant ‘Circulair bouwen: het nieuwe normaal,
de norm 0. 2’.
Criterium

Ambitieniveau
Goed

Ambitieniveau
Beter

Ambitieniveau
Best

Eenheid

MPG-score***

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

€ per m2 BVO

% primaire grondstof

0% - 75%

0% - 55%

0% - 35%

% secundaire grondstoffen**

25% - 100%*

45% - 100%*

65% - 100%*

% van kg totaal

% hernieuwbare
grondstoffen**

25% - 100%*

45% - 100%*

65% - 100%*

% van kg totaal

% van kg totaal

* secundair en hernieuwbaar samen
** NIBE database info over secundaire/hernieuwbare grondstoffen
*** omwille van onrealistische hoge schaduwkosten van zonnepanelen in de MPG is het advies om in de uitvraag van de MPG
uitsluitend de zonnepanelen mee te nemen die leiden tot het halen van de BENG indicatoren
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4.3. Thema 2:
Circulair ontwerpen
Inkoopmoment 1: Programma van Eisen

Ontwerptraject

Programma van eisen

Gunningsleidraad

Een belangrijke voorwaarde om hergebruik en
duurzaam onderhoud aan het gebouw mogelijk te
maken, is het demontabel en bereikbaar houden
van zoveel mogelijk gebouwonderdelen. Dit onderdeel is meetbaar uit te vragen door middel van de
losmaakbaarheidsindex. Voor het totale gebouw
kan er dan een minimale losmaakbaarheidsindex
gevraagd worden. In het PvE kan dit een minimum
zijn, in de gunningsleidraad kan dit weer op basis
van verschillende ambitieniveaus. Meer informatie
over de losmaakbaarheid en de scores zijn te vinden
in het rapport op de site van DGBC.

Realisatie

Het advies is om losmaakbaarheid kwantitatief door
middel van een score uit te vragen. Er zijn al tools
en mogelijkheden om de score te berekenen en
uitvraag aan de markt zal de ontwikkeling van het
onderwerp en bijbehorende tools stimuleren.

Gebouwonderdeel

Minimum eis losmaakbaarheidsindex

Totaalscore gebouw*

0,4

* Score van het deel dat binnen de scope van de renovatie valt.

Er zijn ook voorbeelden om losmaakbaarheid
kwalitatief uit te vragen indien een uitgebreide
berekening en score op dit thema niet gewenst is.
De losmaakbaarheid en bereikbaarheid kwalitatief
uitvragen kan door middel van een aantal duidelijk
eisen en randvoorwaarden waaraan de gebouwonderdelen moeten voldoen. Zie hiernaast voor
enkele voorbeelden die in het PvE meegenomen
kunnen worden.
Tot slot kan het ontwerpen van een flexibel gebouw
ook de nodige circulaire voordelen met zich
meebrengen. Een flexibel ontwerp faciliteert
namelijk verandering van indeling en/of functie,
zodat er bij deze verandering geen/beperkt hoeft te
worden gesloopt/gedemonteerd. Een flexibel
ontwerp is lastig meetbaar en zal derhalve
kwalitatief uitgevraagd kunnen worden.
Onderbouwing van de uitvraag kan conform de
BREEAM NL WST 6. Hierin staan richtlijnen
beschreven voor het flexibel ontwerpen van een
gebouw. Het advies is om de beoordeling op basis
van de uitvoerbaarheid, onderbouwing en visie te
doen.
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Voorbeeld kwalitatief uitvragen
losmaakbaarheid:
Alle gebouwonderdelen dienen de
mogelijkheid te hebben van elkaar gescheiden
te kunnen worden, zonder dat dit schade
veroorzaakt aan één van de
(omliggende) gebouwonderdelen. De gebouwonderdelen dienen dus tevens bereikbaar te zijn zonder schade aan andere gebouwonderdelen te veroorzaken.

Verlijming van materialen binnen dit gebouwonderdeel is niet toegestaan. Hiervoor dient
een andere, meer losmaakbare bevestigingsmethode gekozen te worden.
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Inkoopmoment 2: Gunningsleidraad
Programma van eisen

Ontwerptraject

Realisatie

Gunningsleidraad

De losmaakbaarheidsindex kan op basis van drie
ambitieniveaus van scores uitgevraagd worden. De
scores die zijn gehanteerd zijn op basis wat in ‘Het
Nieuwe Normaal’ is genoemd en op basis van eigen
ervaringen uit projecten.

Daarnaast kan het onderdeel flexibel bouwen, zoals
in het PvE beschreven, kwalitatief worden uitgevraagd. Het advies is om dit te beoordelen op visie,
onderbouwing en uitvoerbaarheid.

Gebouwonderdeel

Ambitieniveau Goed

Ambitieniveau Beter

Ambitieniveau Best

Totaalscore gebouw

0,6 – 1,0

0,8 - 1,0

0,9 – 1,0

4.4. Thema 3:
Circulair uitvoeren
Inkoopmoment 1: Programma van Eisen

Ontwerptraject

Programma van eisen

Gunningsleidraad

Een ander belangrijk onderdeel bij een circulaire
renovatie is het beperken en circulair omgaan met
het afval wat uit het gebouw wordt gehaald. Denk
hierbij aan goede afvalscheiding, materialen aanbieden aan oorspronkelijke leveranciers voor recycling/
hergebruik en aanbieden van producten op tweedehands markten. Voor meer toelichting over dit
thema, zie hoofdstuk 2.3.
Sloopafval:
Het advies is om in het PvE, afhankelijk van het
project en de (technische) staat van de te verwijderen onderdelen, een minimum % van gewicht in kg
per gebouwonderdeel te stellen dat direct (elders)
hergebruikt of gerecycled moet worden. Dit geeft
het ontwerpteam en de aannemer de inspanningsverplichting na te denken over het afvalscenario van
de gebouwonderdelen die verwijderd dienen te
worden en het sloopafval te beperken.
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Realisatie

In onderstaande tabel is, conform 2.3.3., drie
gradaties aangehouden voor het opnieuw inzetten
van materialen, te weten: Direct hergebruik, gereviseerd hergebruik en recycling. Het advies is om
onderstaande grenswaarde te gebruiken voor het
PvE: (Percentages zijn tevens conform het convenant ‘Circulair bouwen: het nieuwe normaal, de
norm 0.2’)
Van uitkomende
materialen in kg wordt:

Grenswaarde

Min. % direct hergebruikt

>5%

Min. % gereviseerd hergebruikt*

>5%

Min. % gerecycled

0% - 90%

Max. % verbrand of gestort

<20%

* ten minste niveau repair op de R-ladder
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In de gunningsleidraad kunnen deze grenswaarden
weer per ambitieniveau worden opgeschaald. Zie
hiervoor paragraaf gunningsleidraad.

Bouwafval is lastig kwantitatief uit te vragen, omdat
cijfers of percentages hieraan hangen niet of
nauwelijks meetbaar en controleerbaar is. Het
advies is om onderstaand mee te nemen in het PvE
en daarmee kwalitatief uit te vragen:

Bouwafval:
Naast het beperken van het afval tijdens het verwijderen van materialen en producten uit het gebouw,
is het ook van belang dat tijdens de bouw het afval
beperkt blijft. Denk hierbij aan snijafval, afval door
fouten tijdens de bouw, verpakkingsmateriaal etc.
Dit zal niet de grootste circulaire impact met zich
meebrengen, omdat het hier niet om heel veel
materiaal gaat, maar het past wel volledig in het
circulaire gedachtegoed. Het zal namelijk tegenstrijdig zijn om een erg circulaire renovatie van het
gebouw te realiseren maar het bouwafval niet goed
te scheiden en af te voeren. De impact van een
goede omgang met bouwafval is dus niet erg groot
maar de kosten en tijdsbesteding hieraan zijn dit
ook niet. Advies is dus om dit mee te nemen in het
PvE (zie onderstaand over hoe mee te nemen).

Het ontwerpteam en de aannemer dienen tijdens
de bouwfase het bouwafval zoveel mogelijk te
beperken. Het ontwerpteam en/of de aannemer
dienen een visie en werkplan op te stellen waarin
staat hoe wordt getracht het bouwafval tijdens de
bouw tot een minimum te beperken. Onder bouwafval valt onder andere snijafval, verpakkingsmateriaal, afval wegens fouten op de bouw, etc.
Beoordeling van de visie/werkplan kan op basis van
uitvoerbaarheid en onderbouwing.

Inkoopmoment 2: Gunningsleidraad
Programma van eisen

Ontwerptraject

Realisatie

Gunningsleidraad

Sloopafval:
Conform het PvE kan in de uitvraag van het ontwerpteam en/of de aannemers ambitieniveaus gehangen
worden aan het beter verwerken van afvalstromen bij
de sloop/demontage. Onderstaand een uitsplitsing
van de niveaus met daarbij de grenswaarde om een
bepaald ambitieniveau te kunnen halen.

Bouwafval:
Zoals in de vorige paragraaf van het PvE is aangegeven, is bouwafval kwalitatief uit te vragen door een
visie/werkplan hiervoor te vragen. Voor meer info, zie
vorige paragraaf.

Van uitkomende materialen in kg wordt:

Ambitieniveau
Goed

Ambitieniveau
Beter

Ambitieniveau
Best

Min. % direct hergebruikt

>5%

>10%

>25%

Min. % gereviseerd hergebruikt*

>5%

>10%

>25%

Min. % gerecycled

0% - 95%

0% - 80%

0% - 50%

Max. % verbrand of gestort

<20%

<10%

<1%

* ten minste niveau repair op de R-ladder
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4.5. Thema 4:
Randvoorwaardelijk
Inkoopmoment 1: Programma van Eisen

Ontwerptraject

Programma van eisen

Gunningsleidraad

Binnen de circulaire bouw zijn een aantal randvoorwaarden waaraan voldoen dient te worden om
circulair te bouwen. Hiervoor kan een randvoorwaardelijke lijst worden opgesteld van wat er minimaal
(niet) in het project toegepast moet worden. Het
advies is om het volgende mee te nemen in het
PvE:
• In dit project is de toepassing van toxische
materialen, chemicaliën uit “The Banned Lists of
Chemicals” van Cradle to Cradle niet toegestaan.
•

Er dient in dit project een materialenpaspoort
opgesteld te worden om materialen en producte n in het gebouw te registreren en vindbaar te
maken. Bij voorkeur wordt dit verwerkt in een
BIM-model. Het materialenpaspoort dient
minimaal de volgende informatie te bevatten:
• Locatie van product
• Materiaal/materialen in product
• Hoeveelheden en afmetingen van product
• Wijze van montage in gebouw en onderlinge verbindingen
• Hoe het product bereikbaar is/ gedemonteerd kan worden
• Eigenaar en producent/leverancier van
product
• De verwachtte technische levensduur
• Hoeveelheid niet-primair materiaal in %
van kg totaal

Realisatie

•

Zoveel mogelijk gecertificeerde producten
uitvragen om herkomst van materialen te sturen,
bijvoorbeeld (FSC) gecertificeerd hout of het
Milieukeurmerk. Eco-logisch heeft op hun
website een overzicht van de keurmerken. De
belangrijkste keurmerken die wij adviseren mee
te nemen in het PvE omdat deze grote invloed
kunnen hebben en wij deze veel in de markt
zien zijn:
• FSC of PEFC gecertificeerd voor hernieuwbare materialen;
• CSC certificeren voor toepassen van beton;
• Cradle to Cradle certificering voor niet-hernieuwbare materialen;
Voorbeeld voor uitvraag: In het ontwerp moet
worden gestreefd naar toepassing van zoveel
mogelijk materialen en producten met een
FSC,PEFC, CSC en Cradle tot Cradle keurmerk.

•

Het wordt gewaardeerd als er alternatieve
verdienmodellen worden aangeboden (anders
dan koop, dus bijvoorbeeld terugname garantie, lease-constructies, etc.). Met als doel om
een circulaire bouweconomie te stimuleren en
circulaire toepassingen te kunnen realiseren
zonder een initiële meerinvestering voor de
school/gemeente.

Inkoopmoment 2: Gunningsleidraad
Programma van eisen

Ontwerptraject

Gunningsleidraad

Realisatie

Randvoorwaarden conform het PvE. Dienen alle
inschrijvers zich aan te houden. Dit kan door de
opdrachtgever worden gehandhaafd door minpunten te geven indien er geen of onjuiste visie/
werkplan voor is opgesteld.
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Bijlage

Aanbestedingsprocessen bij
renovatie van
scholen
Onderstaand wordt een uitgebreidere toelichting
gegeven op de aanbestedingsvormen en bijbehorende inkoopmomenten zoals deze zijn benoemd in
hoofdstuk 3 van deze handreiking.
Programma van eisen
Het Programma van Eisen is in het ontwerptraject het
eerste document waar gemeenten en schoolbesturen
hun eisen en wensen met betrekking tot het eindresultaat vastleggen. Het PvE bestaat doorgaans uit 3
onderdelen, namelijk:
• Technisch PvE;
• Ruimtelijk PvE;
• Functioneel PvE.
In principe is het doorgaans zo dat de gemeente en
schoolbesturen de PvE’s zelf opstellen. Dit geldt
vooral voor het ruimtelijk en functioneel PvE. Het
opstellen van het technische PvE wordt regelmatig
uitbesteed aan derden. Omdat gemeenten en
schoolbesturen veelal zelf werken aan de PvE’s, is er
behoefte aan handvatten in deze handreiking voor
het opstellen van het PvE op het onderdeel circulair
inkopen. Deze handvatten worden in het volgende
hoofdstuk behandeld.
Selectie ontwerpteam en aannemer
Als vervolg op het PvE wordt een ontwerpteam en
een aannemer geselecteerd. In aanbestedingsvorm
A zal eerst een ontwerpteam worden geselecteerd
die een ontwerp uitwerkt (inkoopmoment 1), waar
vervolgens op basis van een DO+ of bestek een
aannemer wordt geselecteerd (inkoopmoment 2).
Het selecteren van een ontwerpteam en het selecteren van een aannemer is hier dus gescheiden en
wordt dus over 2 inkoopmomenten verdeeld. In

Handreiking renovatie scholen

aanbestedingsvorm B zal dit binnen één inkoopmoment plaatsvinden omdat hier direct een design-andbuilt team wordt samengesteld, welke bestaat uit
adviseurs én een aannemer.
Derhalve is bij aanbestedingsvorm B maar één
inkoopmoment na het PvE en wordt een aannemer
niet op basis van een ontwerp/bestek, maar op basis
van een PvE en een gunningsleidraad gekozen.
Aandachtspunten van de aanbestedingsvormen
ten aanzien van circulaire renovatie
Beide aanbestedingsvormen zijn mogelijk om de
circulaire ambities waar te maken. Het verschil tussen
de aanbestedingsvormen is dat bij aanbestedingsvorm A er geen aannemer is vanaf het begin van het
ontwerptraject en in het ontwerptraject tot en met
het definitief ontwerp er dus geen kosten-gedreven
participant aanwezig is. Bij aanbestedingsvorm B is
dit wel het geval. Dit kan bij aanbestedingsvorm B
een aandachtpunt zijn.
Bij aanbestedingsvorm B dient het PvE tevens als
juridisch kader dat aan het ontwerpteam en vooral de
aannemer wordt meegegeven. Bij aanbestedingsvorm A zit dit vaak verwerkt in het bestek. Daarnaast
zullen de ruimtelijke, functionele en technische eisen
verder uitgewerkt moeten worden, omdat dit ook
niet op een later moment in het ontwerp in een
bestek verwerkt zal worden bij deze aanbestedingsvorm. Dit maakt dat het PvE van aanbestedingsvorm
B een stuk uitgebreider en specifieker is ten opzichte
van het PvE bij aanbestedingsvorm A. Bovenstaande
eisen per thema’s dienen ten behoeve van de
juridische borging derhalve nog concreter uitgewerkt
te worden
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