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46% hergebruikt en 39% gerecycled. 1% van de 
vrijkomende materialen gaat naar energiewinning, 
7% wordt gestort en 6% blijft achter in de 
omgeving. De grootste ingaande materiaalstroom 
is asfalt (89.702 m3), de grootste uitgaande 
materiaalstromen is bagger (164.970 m3). 

In de footprint per assetgroep is te zien dat de 
assetgroepen groen en vaarwegen materiaal 
producerende assetgroepen zijn. Dit houdt in dat 
er meer materiaal vrij komt dan dat er benodigd 
is. Bij beheer en onderhoud aan de andere 
assetgroepen (wegen, vaste kunstwerken en 
beweegbare kunstwerken) zijn asfalt en beton de 
grootste materiaalstromen en worden relatief veel 
materialen met een hoge milieu impact gebruikt, 
zoals thermoplastisch materiaal en staal. Over 
het algemeen worden bij deze assetgroepen de 
vrijkomende materialen voor recycling ingezet. Voor 
de assetgroep beweegbare kunstwerken ontbrak 
veel informatie/data, met name van de elektronische 
componenten, dus de analyse van deze assetgroep 
is minder exact dan de overige assetgroepen.

De materialen footprint van de provinciale 
infrastructuur is, voor zover bekend, de eerste 
van dit soort onderzoek. Er kan dus nog geen 
vergelijking gemaakt worden met andere provincies 
of beheerders van vergelijkbare assets om te 
bepalen of de provincie op de goede weg is of 
niet. Dit onderzoek moet dus gezien worden als 
een eerste aanzet in het krijgen van inzicht in de 
circulariteit van het huidige beheer en onderhoud 
van de provinciale infrastructuur

Deel II: Advies: circulair beleid, circulair 
materiaalgebruik en circulair aanbesteden 
In het tweede deel van het rapport presenteren 
we ons advies om de circulariteit te verbeteren. In 
hoofdstuk 4 t/m 6 kijken we naar wat de provincie 
op zowel korte als lange termijn kan doen met 
betrekking tot het versnellen van de transitie naar 
een CE en circulair bouwen binnen het beleid, 
materiaalgebruik van beheer en onderhoud en het 
aanbesteden van projecten en contracten. 

Voor beleid adviseren we om drie doelstellingen 
op te nemen vanuit beheer en onderhoud aan de 
provinciale assets:
• Doelstelling 1: Reststromen inzetten als 

De provincie Zuid-Holland heeft grote ambities 
om de transitie naar een circulaire economie (CE) 
te versnellen. Een belangrijk onderdeel in het 
realiseren van een CE en in de transitie naar circulair 
bouwen is inzicht in de materiaalstromen hebben. 
De provincie Zuid-Holland heeft als eigenaar van de 
provinciale infrastructuur en bijbehorende materialen 
direct invloed op de circulariteit. Het doel van deze 
studie is om een materialen footprint te ontwikkelen 
van het bestaande beheer en onderhoud aan de 
provinciale infrastructuur. Een materialen footprint 
van de provinciale infrastructuur helpt om inzicht 
te krijgen in het huidige materiaalgebruik en 
vrijkomende reststromen. Aan de hand van de 
resultaten uit de materialen footprint kan vervolgens 
advies gegeven worden over hoe de circulariteit 
verbeterd kan worden, door veranderingen in beleid, 
beheer en onderhoud en aanbestedingen.

Deel I: Materialen footprint provinciale 
infrastructuur
In het eerste deel van dit rapport gaan we in op de 
materialen footprint van de provinciale infrastructuur. 
We kijken naar de vijf assetgroepen: groen, wegen, 
vaarwegen, vaste kunstwerken en beweegbare 
kunstwerken. In hoofdstuk 2 beschrijven we de 
aanpak, gebruikte indicatoren en databronnen voor 
de materialen footprint. We gebruiken Material 
Flow Analysis (MFA) als methode en de indicatoren 
ontwikkeld door Platform Circulair Bouwen ’23 voor 
het meetbaar maken van circulariteit. De in- en 
uitgaande materiaalstromen analyseren we voor de 
onderhoudsactiviteiten aan de provinciale assets, 
zoals baggeren van vaarwegen en het vullen van 
scheuren in de weg. Naast de onderhoudsactiviteiten 
maakt vervanging van de belangrijkste assets ook 
onderdeel uit van de materialen footprint. Vervanging 
van de assets is in deze studie theoretisch benaderd 
door te werken met één-op-één vervanging van 
referentie-assets. 

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de 
materialen footprint gepresenteerd. We zien 
hier dat er jaarlijks totaal 240.040 m3 materialen 
worden gebruikt voor het beheer en onderhoud 
aan de provinciale assets en dat er totaal 415.300 
m3 materialen vrijkomt. De hoeveelheid ingaande 
materialen bestaat voor 68% uit primaire bronnen en 
32% van het ingaande materiaal is gerecycled. Van 
de totale hoeveelheid vrijkomend materiaal wordt 
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•     Circulariteit als gunningscriterium
•     Materialenpaspoort toepassen in alle aan te  
       besteden projecten
•     MKI-waarde bepalen van alle aan te besteden  
       projecten

Tot slot
Dit rapport geeft inzicht in het materiaalgebruik, 
de vrijkomende reststromen en de impact van het 
materiaalgebruik binnen beheer en onderhoud van 
de provincie Zuid-Holland. De provincie kan aan de 
hand van het advies op de korte termijn concrete 
stappen zetten om circulair materiaalgebruik 
te stimuleren en richting 2050 ambities en 
doelstellingen te formuleren om de transitie naar 
een circulaire economie te versnellen. 

Een van de aanbevelingen uit dit onderzoek is dat 
we concluderen dat er diverse voorbeelden zijn 
van pilots en proeven binnen de provincie, maar 
dat het vaak nog ontbreekt aan overzicht, analyse 
en evaluatie waardoor het leereffect en eventuele 
opschaling beperkt blijken. Het is dus van belang 
om aandacht te besteden aan het ophalen van alle 
aanwezige informatie en deze goed te evalueren 
en leerpunten breed te delen binnen de organisatie.  

Samenwerking binnen keten en in de regio is in de 
transitie naar een circulaire economie noodzakelijk 
om samen stap voor stap de materiaalkringlopen 
te sluiten, milieu impact te verkleinen en waarde te 
beschermen. We raden de provincie aan om samen 
met marktpartijen en andere overheden en partijen 
de aangedragen maatregelen en aanbevelingen 
uit te voeren en nader te onderzoeken om zo tot 
circulair beheer en onderhoud van de provinciale 
assets te komen in 2050.

grondstoffen
• Doelstelling 2: Verminderen van gebruik van 

primaire materialen en verlagen van de milieu 
impact 

• Doelstelling 3: Vermindering van schaarse en 
uitputtingsgevoelige materialen

Deze drie doelstellingen passen binnen de rijksbrede 
doelstellingen voor de circulaire economie in 2050 
en de doelstellingen uit het grondstoffenakkoord, dat 
is ondertekend door de provincie Zuid-Holland.

Vanuit deze doelstellingen zijn een aantal 
maatregelen geformuleerd waarmee op korte termijn 
concreet aan de slag kan worden gegaan richting 
circulair beheer en onderhoud van de assets:
• Jaarlijks pilots uitvoeren op het gebied van 

hergebruik van groenmassa en baggerspecie 
als grondstof

• In alle projecten de Milieukosten Indicator 
(MKI-waarde) en de circulaire indicatoren 
vastleggen

• 100% circulair uitvragen in 2023 (met als 
tussenstappen in 2020 15%, in 2021 40% en 
in 2022 75%)

• Regionale samenwerking in de regio 
bevorderen

In hoofdstuk 5 hebben we deze maatregelen verder 
gespecificeerd voor circulair materiaalgebruik, 
gespecificeerd per assetgroep. De algemene 
maatregelen om tot circulair materiaalgebruik te 
komen zijn: 
• Verminderen van materialen in ontwerp 
• Ontwerpen op basis van MKI
• Data vastleggen van gebruikte materialen
• Biobased alternatieven onderzoeken
• Reststromen inzetten als materiaal

In hoofdstuk 6 worden de maatregelen voor circulair 
aanbesteden toegelicht. De zes maatregelen 
hebben betrekking op kennisontwikkeling, circulaire 
uitvragen en monitoring:
•     Samenwerkingsverbanden
•     Circulaire ontwerpvrijheid voor de markt
•     Circulaire paragraaf meenemen in   
       aanbestedingen



8 9

waterbouw) sector valt veel circulariteitswinst 
te behalen omdat in deze sector veel (primaire) 
materialen gebruikt worden en er veel afval 
geproduceerd wordt. Het gebruik van secundaire 
materialen is binnen de GWW al jarenlang 
gemeengoed. Echter, dit is vaak een laagwaardige 
vorm van recycling, met name in de funderingen 
van wegen.

Een materialen footprint van de provinciale 
infrastructuur is dan ook een zeer belangrijke 
stap voor de provincie om inzicht te krijgen in 
materiaalgebruik en in vrijkomende reststromen. 
De materialen footprint heeft als doel om tot 
concrete circulaire maatregelen voor het beheer 
en onderhoud van de provinciale assets te komen, 
die bijdragen aan de transitie naar een circulaire 
economie in 2050. Een ander belangrijk doel is om 
op basis van het inzicht en mogelijke maatregelen 
doelstellingen en ambities te formuleren voor in 
het nog op te stellen beleid van de Provincie Zuid-
Holland.

1.2 LEESWIJZER

In dit rapport presenteren we de materialenfootprint 
van de provinciale infrastructuur en geven we 
advies over maatregelen die bijdragen aan de 
circulariteitsdoelstellingen van de provincie Zuid-
Holland. 

In hoofdstuk 2 omschrijven we de methode en 
de aanpak om tot een materialenfootprint te 
komen. In hoofdstuk 3 lichten we de resultaten 
van de materialenfootprint per assetgroep en het 
totaal toe. In hoofdstuk 4, 5 en 6 staat het advies 
over maatregelen op het gebied van beleid, 
materialen en aanbestedingen die bijdragen aan 
de circulariteitsdoelstellingen centraal. Tot slot 
delen we onze conclusies en doen we een aantal 
aanbevelingen voor een versnelling van de transitie 
naar een circulaire economie binnen beheer en 
onderhoud van de provincie in hoofdstuk 7. De 
bijlages van dit rapport zijn in het Bijlagendocument 
Materialen footprint provinciale infrastructuur 
opgenomen.

1.1 AANLEIDING EN DOEL
 
De Provincie Zuid-Holland heeft grote ambities om de 
transitie naar een circulaire economie in Zuid-Holland 
te versnellen. Met ondertekening van de Green Deal 
Duurzaam GWW (grond-, weg- en waterbouw) 
2.0 geeft de Provincie Zuid-Holland aan dat 
duurzaamheid een belangrijk en integraal onderdeel 
is van infrastructuur projecten en werkzaamheden 
van de provincie. Met de ondertekening van het 
Grondstoffenakkoord onderschrijft de provincie 
circulariteit als belangrijk duurzaamheidsthema. 
Hieruit volgt dat de provincie meewerkt aan de 
nationale doelstellingen om in 2030 50% minder 
gebruik te maken van primaire grondstoffen en 
in 2050 circulair te zijn. De doelstelling op de 
korte termijn vanuit de Transitieagenda Circulaire 
Bouweconomie (2018) heeft betrekking op 
aanbesteden: vanaf 2023 zijn alle uitvragen van 
de overheid (landelijk, provinciaal en gemeentelijk) 
circulair, tenzij dit niet (volledig) mogelijk is, en in 
2030 zijn alle overheidsaanbestedingen circulair. 
De Transitieagenda is een uitvloeisel van het 
Grondstoffenakkoord. In de Transitieagenda 
Circulaire Bouweconomie (2018) wordt circulair 
bouwen als volgt gedefinieerd: 

‘Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, 
gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden 
en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen 
onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen 
en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze 
die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het 
welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.’

Een belangrijk onderdeel in het realiseren van een 
circulaire economie (CE) en in de transitie naar 
circulair bouwen is inzicht in, en kennis van, de 
materiaalstromen. Uit het rapport ‘Zuid-Holland 
Circulair - Verkenning van Grondstofstromen en 
Handelingsopties voor de Provincie’ (Metabolic en 
Drift, 2018) blijkt dat de bouwsector voorziet in de 
één na grootste materialenstroom in de Provincie 
Zuid-Holland en dat veel vrijkomende materialen op 
dit moment niet of laagwaardig worden gerecycled 
of hergebruikt. 

De Provincie Zuid-Holland heeft als eigenaar direct 
invloed op de circulariteit van de eigen panden 
en infrastructuur. In de GWW (grond-, weg- en 

1 INLEIDING
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of over de verwerkingswijze van de vrijkomende 
materialen. In paragraaf 2.4 en 2.7 lichten we toe 
hoe we met de brondata en ontbrekende data 
omgaan.

Tijdens het onderzoek is gebleken dat voornamelijk 
bij vervanging van assets grote hoeveelheden 
materiaal worden gebruikt en vrijkomen. De 
vervanging van assets varieert jaarlijks en het is 
vaak nog onbekend wat de precieze vervanging in 
de toekomst zal zijn. Het is echter wel van belang 
om vervanging mee te nemen in de materialen 
footprint omdat dit binnen de provincie onder GO 
valt en voor de grootste materiaalstroom zorgt bij 
sommige assetgroepen. Om deze materiaalstromen 
inzichtelijk te maken, hebben we hiervoor een 
theoretische één-op-één vervanging van de 
belangrijkste assets opgenomen. Hiermee verkrijgen 
we een indicatie van de omvang en benodigde 

2 METHODE EN AANPAK
2.1 MATERIAL FLOW ANALYSIS

Om de materiaalstromen van groot onderhoud 
(GO) en dagelijks beheer en onderhoud (DBO) 
van de provinciale infrastructuur (assetgroepen 
groen, wegen, vaarwegen, vaste en beweegbare 
kunstwerken) te analyseren, hebben we een 
Material Flow Analysis (MFA) uitgevoerd. MFA is de 
internationale standaardmethode voor het in kaart 
brengen van in- en uitgaande materiaalstromen. 
De in- en uitgaande materiaalstromen analyseren 
we voor de onderhoudsactiviteiten van GO en 
DBO van de provinciale assets, zoals baggeren 
van vaarwegen en het vullen van scheuren in 
de weg. De data die we gebruikt hebben om de 
in- en uitgaande materiaalstromen te bepalen is 
voor het grootste deel afkomstig uit de database 
van de provincie, aangevuld met kengetallen 
en Nederlandse standaarden. In paragraaf 2.4 
lichten we per assetgroep toe welke databronnen 
gebruikt zijn. Naast de onderhoudsactiviteiten 
maakt vervanging van de belangrijkste assets 
ook onderdeel uit van de materialen footprint, als 
onderdeel van GO. Er is gekozen voor een aanpak 
waarbij de theoretische één-op-één vervanging van 
de belangrijkste assets binnen de vijf assetgroepen 
is beschouwd, zoals bijvoorbeeld het vervangen van 
damwanden of een fietsbrug. Het vervangen van 
kleine sub-assets zoals bankjes, wegmeubilair of 
borden valt buiten de scope van deze studie.  Ook 
functionele verbeteringen en nieuwbouw vallen 
buiten de scope van het onderzoek. De theoretische 
vervanging van de belangrijkste assets is gebaseerd 
op referentieassets die door de provincie zijn 
aangeleverd. De lijst met referentie-assets is te 
vinden in het bijlagendocument.

2.2 BRONDATA EN NAUWKEURIGHEID 

De methode heeft als doel om een zo breed mogelijk 
inzicht in de soort materiaalstromen, de grootte 
van de materiaalstromen en de impact van de 
materiaalstromen van DBO en GO te verkrijgen. De 
beschikbare brondata voor de materialen footprint 
bleek op sommige punten lastig bruikbaar voor deze 
doelen. Veel van de benodigde informatie was niet 
of in beperkte mate beschikbaar. De brondata geeft 
bijvoorbeeld geen informatie over de samenstelling 
van materialen (verhouding primair – secundair) 

materiaalsoorten bij vervanging. De aanpak voor 
één-op-één vervanging zorgt voor een extra mate van 
onzekerheid van de uitkomsten van de materialen 
footprint vanwege de theoretische benadering. De 
theoretische benadering houdt in dat we werken 
met een indeling van subassets en gebruik maken 
van referentieassets. De referentieassets kunnen 
als gemiddelde gezien worden voor de specifieke 
subasset en geven zo een theoretische indicatie van 
de hoeveelheden materiaal. Deze methode heeft 
echter als nadeel dat sommige assets veel kunnen 
variëren in grootte en vorm en dat sommige assets 
bij vervanging vaak groter worden aangelegd, 
door bijvoorbeeld een toename in de hoeveelheid 
verkeer. Dit zorgt voor een relatief grote onzekerheid 
in de resultaten. Omdat de analyse als hulpmiddel 
dient voor de formulering van beleidsdoelstellingen, 
maatregelen voor circulair materiaalgebruik en 
aanbestedingsbeleid is deze mate van onzekerheid 
in uitkomsten acceptabel. De analyse geeft namelijk 
inzicht in de grootte van de materiaalstromen en 
de meeste impact en helpt daarmee in de eerste 
stap richting circulair beheer en onderhoud van de 
assets.

2.3 AANPAK BEPALEN OMVANG VAN 
MATERIAALSTROMEN

De database voor de MFA is in verschillende stappen 
samengesteld. In figuur 1 en 2 is de opbouw van de 
database voor DBO en GO en voor theoretische 
één-op-één vervanging in verschillende stappen 
schematisch weergegeven. De totale database en 
een nadere toelichting op de onderdelen van de 
database is te vinden in het bijlagendocument. In 
volgende paragraaf volgt een toelichting op hoe de 
data is verkregen per assetgroep.

2.4 AANPAK PER ASSETGROEP

De assetgroepen verschillen onderling in de soort 
DBO en GO activiteiten en in de aanwezigheid 
en kwaliteit van de brondata. Dit leidt tot een 
specifieke aanpak per assetgroep voor de MFA 
waarbij de gekozen opbouw is gehandhaafd om 
vergelijkbaarheid te borgen. 

BRONBESTAND 
(BEHEERDATA)

BEHEERDATA OPDELEN IN 
OBJECTGROEPEN

OBJECTGROEPEN 
VOORZIEN VAN EEN SET MET 
ONDERHOUDSACTIVITEITEN 

(DBO EN GO) MET 
FREQUENTIE

BEPALEN BENODIGDE EN 
VRIJKOMENDE MATERIALEN 

PER ONDERHOUDSACTIVITEIT

BEPALEN BENODIGDE EN 
VRIJKOMENDE MATERIALEN 

PER ONDERHOUDSACTIVITEIT

DBO en GO 

 BRONBESTAND 
(BEHEERDATA)

BEHEERDATA OPDELEN 
IN STANDAARDOBJECTEN 

(SUBASSETS) 

REFERENTIEASSET 
KOPPELEN AAN 

STANDAARDOBJECT 
(SUBASSET)

BEPALEN STANDAARD 
MATERIALEN EN 

HOEVEELHEDEN A.D.H.V. 
REFERENTIEASSETS 

(VERVANGING) GEKOPPELD 
AAN LEVENSDUUR

BEPALEN 
CORRECTIEFACTOR IN- EN 

UITSTROOM 

Eén-op-één vervanging 
(onderdeel van GO)

Figuur 1: DBO en GO Figuur 2: én-op-één 
vervanging (onderdeel van 
GO)

Wegen
De MFA van de assetgroep wegen is gebaseerd 
op verschillende DBO en GO activiteiten, zoals 
het schoonmaken van borden, herstraten en het 
onderhouden van de wegmarkeringen. Daarnaast 
is theoretische één-op-één vervanging van de 
verschillende verhardingstypes (asfalt, beton, 
elementenverharding), onderlagen en funderingen 
opgenomen. De vierkante meters en type weg 
zijn afkomstig uit beheersoftware Obsurv. De 
hoeveelheden materiaal zijn berekend aan de hand 
van Handboek Wegen 5.0 en referentieassets, 
zie bijlagendocument. De frequentie van de 
onderhoudsactiviteiten is gebaseerd op de 
Meerjarenplanning wegen van de provincie.

Groen
De MFA van de assetgroep groen is gebaseerd 
op verschillende DBO activiteiten, zoals maaien, 
snoeien en schoonmaken van wegmeubilair. 
De provincie heeft de data met betrekking tot 
oppervlaktes, hoeveelheden en frequenties 
aangeleverd. We hebben ook gebruik gemaakt van 
een representatief groenbestek van de provincie.

Vaarwegen
De MFA van de assetgroep vaarwegen is gebaseerd 
op verschillende DBO en GO activiteiten, zoals 
baggeren van vaarwegen en het repareren van 
kleine schades aan de damwanden. Daarnaast 
is theoretische één-op-één vervanging van onder 
andere damwanden, remmingswerken en meerpalen 
opgenomen. De oppervlaktes, lengtes en types 
van damwanden en vaarwegen zijn aangeleverd 
door de provincie. De hoeveelheden materiaal zijn 
berekend aan de hand van kengetallen en informatie 
over de baggerwerkzaamheden via de provincie. 
De frequentie van de onderhoudsactiviteiten is 
gebaseerd op de beheerstrategie oeverconstructies, 
de uitvoeringsregeling en het assetplan. De data 
voor de theoretische één-op-één vervanging 
is afkomstig uit de Nulmeting Energieverbruik 
Beheer en Onderhoud vaarwegen en beweegbare 
kunstwerken (2016).
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bouw (Platform CB’23, 2019). De drie doelen voor 
circulair bouwen zijn:
• Beschermen van materiaalvoorraden;
• Beschermen van bestaande waarde;
• Beschermen van milieukwaliteit.

In versie 1.0 van de Kernmethode voor het meten 
van circulariteit in de bouw van Platform CB’23 
zijn indicatoren opgenomen voor de doelen het 
beschermen van materiaalvoorraden en het 
beschermen van milieukwaliteit. De kernmethode 
van Platform CB’23 is relatief nieuw en er wordt 
op dit moment gewerkt aan een aanpassing van 
de methode. We gaan voor de materialenfootprint 
van de provinciale infrastructuur in de basis uit van 
de indicatoren van CB’23 en beschouwen het doel 
beschermen van bestaande waarde aan de hand 
van de indicator ’Groei van de netto activa’. 

In de volgende paragraaf lichten we toe welke 
indicatoren we gebruikt hebben om de impact van 
de materiaalstromen op de drie doelen van circulair 
bouwen te bepalen.

Vaste kunstwerken
De MFA van de assetgroep vaste kunstwerken 
is voornamelijk gebaseerd op theoretische 
één-op-één vervanging van de verschillende 
kunstwerken, zoals fietsbruggen, viaducten 
en tunnels. Er zijn maar weinig DBO en GO 
activiteiten binnen deze assetgroep, maar de 
belangrijkste hebben we opgenomen in de MFA. 
Dit zijn onder andere het herstellen van straatwerk 
en hemelwaterafvoer en het schoonmaken van 
de kunstwerken. De activiteiten en frequenties 
komen uit de beheerdata van de provincie (DAKI). 
De frequentie van de onderhoudsactiviteiten is 
gebaseerd op de beheerdata van de provincie en 
het assetplan. De data voor de theoretische één-
op-één vervanging is afkomstig uit tekeningen en 
informatie van referentieassets, aangeleverd door 
de provincie. Deze analyse is terug te vinden in het 
bijlagendocument.

Beweegbare kunstwerken
De materialen footprint van de assetgroep 
beweegbare kunstwerken is voornamelijk 
gebaseerd op theoretische één-op-één vervanging 
van een beweegbare brug en een aantal DBO 
en GO activiteiten, zoals het vervangen van een 
sluisdeuren, mechanische en civieltechnische 
onderhoudswerkzaamheden. De activiteiten 
en frequenties komen uit de beheerdata van 
de provincie (DABKI). De frequentie van de 
onderhoudsactiviteiten is gebaseerd op de 
beheerdata van de provincie en het assetplan. De 
data voor de één-op-één vervanging is afkomstig 
uit tekeningen en informatie van referentie-assets, 
aangeleverd door de provincie. Deze analyse is 
terug te vinden in het bijlagendocument.

2.5 AANPAK BEPALEN IMPACT VAN 
MATERIAALSTROMEN

Met MFA brengen we de soort en grootte van de 
materiaalstromen per onderhoudsactiviteit in beeld, 
echter hiermee krijgen we beperkt inzicht in de 
circulariteit van het beheer en onderhoud aan de 
assets. Naast de grootte van de materiaalstromen, 
analyseren we daarom ook de impact van de 
materiaalstromen op drie doelen van circulair 
bouwen, gedefinieerd door Platform CB’23 in de 
Kernmethode voor het meten van circulariteit in de 

PLATFORM CB’23

CB’23 staat voor: Circulair Bouwen in 2023. 
Het platform heeft een horizon van vijf jaar: van 
2018 tot 2023. Het platform draagt bij aan de 
transitie naar een circulaire bouwsector door 
zich te richten op:
• Het opbouwen en delen van kennis
• Het inventariseren en agenderen van 

belemmeringen
• Het opstellen van bouwsector brede 

afspraken

Platform CB’23 verbindt alle schakels van de 
circulaire bouwketen, zowel binnen de GWW-
sector als de woning- en utiliteitsbouw: van 
producent tot sloper, van opdrachtgever tot 
uitvoerder en van grote aannemer en MKB-
er tot start-ups. Rijkswaterstaat en de NEN 
vervullen een belangrijke rol in het platform. 
Sweco en de Provincie Zuid-Holland zijn beide 
betrokken bij Platform CB’23.

2.6 CIRCULAIRE INDICATOREN

De indicatoren die we gebruiken om de materialen 
footprint van de provinciale assets te bepalen zijn in 
samenwerking met de provincie tot stand gekomen. 
De indicatoren geven inzicht in de grootte van de 
materiaalstromen en in de impact op de drie doelen 
van circulair bouwen (Platform CB’23, 2019), zie 
paragraaf 2.5.

We maken geen gebruik van het 10R-model 
voor circulariteit (zie toelichting in kader op de 
volgende pagina) om de mate van circulariteit 
te bepalen, omdat niet alle strategieën in het 
10R-model eenduidig meetbaar zijn. We gebruiken 
daarom impactindicatoren, die zich richten op 
het kwantificeren van de effecten van circulaire 
strategieën zoals in het 10R-model. Een voorbeeld: 
de indicator ’Hoeveelheid gebruikt secundair 
materiaal uit hergebruik’ geeft inzicht in de mate 
waarin materiaal wordt gebruikt dat afkomstig is uit 
eerder gebruik. Secundair materiaal vervangt vaak 
primaire materialen. Deze indicator verschaft inzicht 
in de impact van bijvoorbeeld strategie 9, 7, 4 en 3 
uit het 10R-model. Deze strategieën kunnen alle vier 
leiden tot een hoger percentage secundair materiaal 
uit hergebruik.

10R-MODEL CIRCULARITEIT

Een van de modellen voor de hoogwaardigheid van hergebruik 
is het 10R-model. Dit is een verdere verdieping van de 
Ladder van Lansink. In deze ladder komen zowel ‘zachte’ 
circulariteitsaspecten aan de orde (voorbeeld: ‘refuse’ is een 
keuze om iets niet te doen), als meer ‘harde’ circulariteitsaspecten 
(voorbeeld: ‘re-use’ gaat over daadwerkelijk hergebruik).

Figuur 3: 10R model circulariteit (bron: Platform CB’23)

De gebruikte indicatoren geven inzicht in hoeverre 
de beheer- en onderhoudsactiviteiten van de 
provincie bijdragen aan de doelen van circulair 
bouwen. Twee basisprincipes liggen hieraan ten 
grondslag: het beperken van gebruik van materialen 
en het beperken van verlies van materialen. Deze 
principes zorgen voor het zo goed mogelijk in stand 
houden van bestaande voorraden van materialen, 
milieukwaliteit en waarde. 
Op pagina 14 staat het overzicht van de gebruikte 
indicatoren voor de materialen footprint. Er zijn vier 
hoofdindicatoren benoemd voor materiaalgebruik, 
vrijkomende materialen, waarde en milieukwaliteit. 
Onder de eerste twee hoofdindicatoren zijn sub-
indicatoren benoemd die informatie geven over 
het soort materialen dat is gebruikt, verloren 
gaat of beschikbaar komt. Bijvoorbeeld: gebruikt 
hernieuwbaar materiaal, gebruikt schaars materiaal, 
materiaal beschikbaar voor recycling, etc. We zullen 
de verschillende indicatoren verder toelichten op de 
volgende pagina’s.
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Figuur 4: Gebruikte indicatoren voor de materialen footprint
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1.1a Hoeveelheid gebruikt materiaal met 
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1.1b Hoeveelheid gebruikt duurzaam 
geproduceerd hernieuwbaar materiaal

 

1.1c Hoeveelheid gebruikt niet-hernieuwbaar 
of niet-duurzaam geproduceerd hernieuwbaar 

materiaal

1.1d Hoeveelheid gebruikt algemeen 
beschikbaar materiaal

abiotische of biotische oorsprong wordt gebruikt uit 
een bron die wordt geteeld, natuurlijk aangevuld of 
natuurlijk gereinigd, op een menselijke tijdschaal. 
Belangrijk hierbij is dat de productie-eenheid 
waaruit het materiaal afkomstig is op duurzame 
wijze beheerd wordt. Duurzame productie van een 
hernieuwbare grondstof kan worden aangetoond 
door:
a) de grondstof draagt een (inter)nationaal  
 erkend keurmerk voor duurzame productie  
 of 
b) als duurzame productie niet aantoonbaar is  
 met een (inter)nationaal geaccepteerd  
 certificaat, dan moet inzichtelijk worden  
 gemaakt dat:
• De grondstof op menselijke tijdschaal op 

natuurlijke wijze wordt aangevuld of;
• Dat er geen sprake is van uitputting van de 

grondstof. De verhouding tussen aanwas en 
winning kan dit inzichtelijk maken of;

• Dat geen gewas is gebruikt dat geschikt is voor 
voedselconsumptie voor vervaardiging van de 
grondstof.

1.1c Hoeveelheid gebruikt niet-
hernieuwbaar of niet-duurzaam 

geproduceerd hernieuwbaar materiaal

Met de indicator hoeveelheid gebruikt niet-
hernieuwbaar of niet-duurzaam geproduceerd 
hernieuwbaar materiaal kijken we naar de mate 
waarin materiaal van abiotische of biotische 
oorsprong wordt gebruikt dat niet op een menselijke 
tijdschaal wordt geteeld, natuurlijk aangevuld of 
natuurlijk gereinigd wordt en/of niet afkomstig is 
van een productie-eenheid die op duurzame wijze 
beheerd wordt. 

1.1d Hoeveelheid gebruikt algemeen 
beschikbaar materiaal

Deze indicator geeft aan hoeveel gebruikt algemeen 
beschikbaar materiaal er is toegepast. Deze 
indicator gaat over het gebruik van materialen 
anders dan materialen waarin de 27 grondstoffen 
gedefinieerd door de EC als kritisch en anders dan 
materiaal met gevoeligheid voor uitputting of gebruikt 
niet-hernieuwbaar of niet-duurzaam geproduceerd 
hernieuwbaar materiaal.

1. Hoeveelheid gebruikt materiaal 
(input) 

De hoeveelheid gebruikt materiaal (input) gaat 
over alle materialen die benodigd zijn voor het 
beheer en onderhoud van de provinciale assets. 
We gebruiken voor deze indicator de meeteenheid 
m3 omdat sommige materialen uit verschillende 
producten bestaan met een ander soortelijk 
gewicht. Uit de beschikbare data was niet altijd het 
soortelijk gewicht van producten of onderdelen te 
herleiden, waardoor we gekozen hebben om m3 als 
meeteenheid te gebruiken voor de indiciatoren over 
materiaalgebruik.

1.1 Hoeveelheid gebruikt primair 
materiaal

De indicator hoeveelheid gebruikt primair materiaal 
geeft aan in welke mate materialen worden gebruikt 
die geproduceerd zijn uit primaire grondstoffen. 
Een primaire grondstof is een grondstof die uit de 
aarde opgediept wordt en gebruikt wordt in die 
hoedanigheid voor de productie van goederen. 
Deze indicator geeft inzicht in de rijksbrede 
tussendoelstelling voor 2030: een halvering van het 
gebruik van primaire abiotische grondstoffen.

1.1a Hoeveelheid gebruikt materiaal 
met gevoeligheid voor uitputting 

Deze indicator verschaft inzicht in de mate waarin 
materiaal wordt gebruikt dat gevoelig is voor 
uitputting en dus niet hernieuwbaar is. Uitputting 
van een hernieuwbare hulpbron dient te worden 
beschouwd op het niveau van de productie-eenheid 
als geheel. Dit wil zeggen dat gekeken wordt naar 
de hoeveelheid hout die afkomstig is uit een bos 
en niet naar de hergroei van één specifieke boom. 
De verhouding tussen aanwas en winning kan dit 
inzichtelijk maken. 

1.1b Hoeveelheid gebruikt duurzaam 
geproduceerd hernieuwbaar materiaal

De indicator hoeveelheid gebruikt duurzaam 
geproduceerd hernieuwbaar materiaal maakt 
de mate inzichtelijk waarin primair materiaal van 
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1.2 Hoeveelheid gebruikt secundair 
materiaal

De indicator hoeveelheid gebruikt secundair 
materiaal geeft inzicht in de mate waarin materiaal 
wordt gebruikt dat afkomstig is uit eerder gebruik of 
uit reststromen. Secundair materiaal vervangt vaak 
primaire materialen. 

1.2a Hoeveelheid secundair materiaal 
uit hergebruik

Deze indicator valt onder de hoeveelheid 
gebruikt secundair materiaal en geeft inzicht in 
de mate waarin hergebruikte onderdelen worden 
gebruikt. Een secundair materiaal uit hergebruik 
is een materiaal dat onderdeel uitmaakt van een 
samengesteld object dat als geheel opnieuw wordt 
gebruikt voor dezelfde functie na een eerdere 
toepassing. 

1.2b Hoeveelheid secundair materiaal 
uit recycling

Deze indicator valt ook onder de hoeveelheid gebruikt 
secundair materiaal. Met deze indicator verschaffen 
we inzicht in de mate waarin gerecycled materiaal 
wordt gebruikt. Een secundair materiaal uit recycling 
is een materiaal dat een recyclingproces heeft 
ondergaan en nu opnieuw toegepast wordt in een 
(deel)object. Binnen deze indicator is onderscheid te 
maken in hoogwaardige en laagwaardige recycling. 
Bij hoogwaardig recyclen komt een materiaal na 
verwerking terug als grondstof voor hetzelfde 
product; betonstraatstenen worden gerecycled 
tot nieuwe betonstraatstenen. Bij laagwaardig 
recyclen wordt het materiaal verwerkt tot andere 
toepassingen; beton wordt dan bijvoorbeeld gebruikt 
als funderingsmateriaal onder de weg. Er is op dit 
moment weinig tot geen data beschikbaar over de 
scenario’s na het recyclingproces, dus we kunnen 
binnen deze indicator nog geen onderscheid 
maken in laagwaardige en hoogwaardige recycling. 
Dit is wel een belangrijk aandachtspunt voor de 
maatregelen die genomen kunnen worden en 
vervolgonderzoek.

1.3 Gebruikte schaarse grondstoffen

Deze indicator verschaft inzicht in de schaarse 
grondstoffen die in de gebruikte materialen verwerkt 
zitten. We maken voor deze indicator gebruik van de 
lijst met 27 kritieke grondstoffen gedefinieerd door 
de Europese Commissie, zoals natuurlijk rubber, 
silicium metaal en vanadium. Deze grondstoffen 
komen bijvoorbeeld voor in (roestvrij) staal en 
rubberen voegen. De lijst staat bekend als de CRM-
lijst (Critical Raw Materials). De lijst wordt om de 
drie jaar geactualiseerd. De lijst is gebaseerd op 
grenswaarden voor risico’s qua economisch belang 
en voor risico’s qua leveringszekerheid van de 
grondstoffen. In het bijlagendocument hebben we 
de lijst met 27 kritieke grondstoffen opgenomen.

2. Hoeveelheid output materiaal

De indicator hoeveelheid output materiaal geeft 
inzicht in alle materialen die vrijkomen. Dit gaat over 
materialen voor hergebruik, voor recycling en als 
reststromen.

2.1 Hoeveelheid beschikbaar materiaal 
voor volgende cyclus (output)

Deze indicator geeft inzicht in alle uitgaande 
materialen voor hergebruik en recycling en geeft dus 
inzicht in het beperken van verlies van materialen 
en grondstoffen. Bij de indicatoren materiaal voor 
hergebruik en materiaal voor recycling leggen we 
uit wat hieronder verstaan wordt. 

2.1a Hoeveelheid materiaal voor 
hergebruik

Met de indicator hoeveelheid materiaal voor 
hergebruik kijken we naar de mate waarin 
hergebruik van de gebruikte (deel)objecten de 
meeste realistische levenseindebehandeling is. 
Dit gaat over de materialen die besloten liggen in 
samengestelde objecten waarvan het realistisch is 
dat deze als geheel samengesteld object opnieuw 
worden gebruikt. Hergebruik is constructies, 
bouwproducten of GWW-werkonderdelen/elementen 
opnieuw gebruiken in dezelfde functie, al dan niet 
na bewerking. 

2.1b Hoeveelheid materiaal voor 
recycling

Deze indicator verschaft inzicht in de mate waarin 
recycling van het gebruikte materiaal de meest 
realistische levenseindebehandeling is. Het gaat hier 
om de materialen waarvan het realistisch is dat ze, 
nadat ze uit het samengestelde object gehaald zijn, 
opnieuw als materiaal of grondstof worden verwerkt. 
Uit de afgedankte producten/materialen worden 
de materialen en grondstoffen teruggewonnen en 
opnieuw ingezet voor toegepassing in een (deel)
object. Binnen deze indicator is onderscheid te 
maken in hoogwaardige en laagwaardige recycling. 
Bij hoogwaardig recyclen komt een materiaal na 
verwerking terug als grondstof voor hetzelfde 
product; betonstraatstenen worden gerecycled 
tot nieuwe betonstraatstenen. Bij laagwaardig 
recyclen wordt het materiaal verwerkt tot andere 
toepassingen; beton wordt dan bijvoorbeeld gebruikt 
als funderingsmateriaal onder de weg. Er is op dit 
moment weinig tot geen data beschikbaar over de 
scenario’s na het recyclingproces, dus we kunnen 
binnen deze indicator nog geen onderscheid 
maken in laagwaardige en hoogwaardige recycling. 
Dit is wel een belangrijk aandachtspunt voor de 
maatregelen die genomen kunnen worden.

2.2 Hoeveelheid verloren materiaal 
(output)

Deze indicator geeft inzicht in alle uitgaande 
materialen voor energiewinning en stort. Met deze 
indicator verschaffen we inzicht in het verlies van 
materialen en grondstoffen en daarmee verlies 
van waarde en milieukwaliteit. Bij de indicatoren 
materiaal naar energiewinning en materiaal naar 
stort leggen we uit wat hieronder verstaan wordt. 

2.2a Hoeveelheid materiaal naar 
energiewinning

Met deze indicator wordt de mate inzichtelijk 
gemaakt waarin het verwerken van materiaal in 
een verbrandingsoven voor energiewinning de 
meest realistische levenseindebehandeling voor 
een materiaal is. 

2.2b Hoeveelheid materiaal naar stort

Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin het 
afvoeren van materiaal naar de stort de meest 
realistische levenseindebehandeling is.

3. Groei van de netto activa

De indicator Groei van de netto activa geeft inzicht in 
de hoeveelheid materialen die het systeem inkomen 
minus de materialen die het systeem verlaten. Deze 
indicator verschaft inzicht in de urban mine en geeft 
daarmee voor een deel inzicht in het beschermen 
van waarde. We geven deze indicator weer in m3. 
Het is een uitdaging om data voor waarde van de 
materialen te vinden om een goed beeld van deze 
indicator te krijgen. De indicatoren voor waarde 
zijn volop in ontwikkeling. Bij de aanbevelingen in 
hoofdstuk 7 gaan we hier verder op in.

4. MKI

De milieukostenindicator (MKI) is een indicator die 
de milieu-impact van een product/materiaal uitdrukt 
in euro’s. Deze indicator weegt alle relevante 
milieueffecten die ontstaan tijdens de levenscyclus 
van een product/materiaal en telt deze op tot één 
enkele score. De MKI, ofwel schaduwprijs van een 
product, is een makkelijke manier om de milieu-
impact van producten of projecten te vergelijken 
en communiceren. Hoe lager de MKI-waarde, hoe 
duurzamer. Een lagere MKI-waarde betekent veelal 
ook CO2-reductie en een bijdrage aan de doelen 
van circulair bouwen. De MKI-waardes bestaan uit 
de gesommeerde milieueffecten van onder andere 
impact op het broeikaseffect, vermesting, uitputting 
energie fossiel en landgebruik.
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2.7 KENGETALLEN INDICATOREN

De informatie om de circulaire indicatoren die we 
beschreven hebben in paragraaf 2.6 te bepalen 
is voor een aantal indicaoren gebaseerd op de 
brondata van de provincie. Dit geldt voornamelijk 
voor de hoeveelheden input en output materiaal 
van de verschillende activiteiten. De data voor de 
overige indicatoren wordt (nog) niet gemonitord 
door de provincie. We hebben in de interviews 
met de provincie gevraagd naar de verdeling 
van bijvoorbeeld uitgaande stromen over 
energiewinning, recycling en hergebruik en hebben 
daar waar informatie beschikbaar is, deze informatie 
gebruikt. Daar waar geen informatie beschikbaar is, 
gaan we uit van de nationale standaarden voor de 
indicatoren. 

Stichting Bouwkwaliteit (SBK) heeft in de 
Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en 
GWW-werken (2019) kengetallen voor de GWW 
opgenomen, bijvoorbeeld in het stappenplan 
bepaling einde afval en forfaitaire waarden voor 
afvalscenario’s voor de belangrijkste materialen in de 
GWW in de Nederlandse context. Uit het forfaitaire 
scenario voor wapeningsstaal blijkt bijvoorbeeld dat 
5% van het wapeningstaal door stort verloren gaat 
en 95% gerecycled wordt. Deze forfaitaire waarden 
worden iedere paar jaar geactualiseerd door SBK. 

De MKI-waarde hebben we bepaald met de 
DuboCalc 5.1 bibliotheek. DuboCalc 5.1 gebruikt de 
data uit de Nationale Milieudatabase (versie 1.8). 
De MKI score die we gebruiken voor de Materialen 
Footprint is van toepassing op de ingaande 
materialen en is de MKI per eenheid product 
(SBK, 2019a). De MKI voor beton hebben we niet 
opgenomen in de analyses, omdat de instroom 
beton vaak uit verschillende producten bestaat en 
dus niet eenduidig vast te stellen is.

Voor de indicator ‘Groei van de netto activa’ is 
weinig data beschikbaar met betrekking tot de 
waarde van de materialen. We hebben deze 
indicator in deze studie beschouwd per assetgroep 
en gekeken naar de hoeveelheid materialen in en 
uit. In de context van beheer en onderhoud heeft 
de groei van de netto activa in veel gevallen een 
lage waarde en heeft in sommige gevallen zelfs een 
negatieve waarde. Dit wordt veroorzaakt doordat er 
bij beheer en onderhoud vaak dezelfde hoeveelheid 
materialen gebruikt wordt als dat er vrijkomen. 
Bij de negatieve waarde betekent dit dat er meer 
materialen vrijkomen dan dat er gebruikt worden. 

Dit wordt veroorzaakt door de natuurlijke aanwas 
of aangroei van groen (gras bijvoorbeeld) of slib/
bagger.  

Voor de andere indicatoren maken we gebruik van 
literatuur van Groot (2009), Rijkswaterstaat (2015), 
Atlas Natuurlijk Kapitaal (2020) en het CPB (2018). 
Ontwikkelingen met betrekking tot verdeling primair 
en secundair voor de input van materialen hebben 
onder meer te maken met technische beperkingen 
en met prijsnadelen in vergelijking met primaire 
grondstoffen. Op beide punten is de positie van 
secundair materiaal in de afgelopen tien jaar 
verbeterd maar van grootschalige vervanging van 
primair materiaal is geen sprake, mede door de 
beschikbaarheid van secundaire materialen en de 
groei van de economie. Wel is er bij de bedrijven, 
zowel in de winning als in de toelevering en zowel bij 
de primaire als bij de secundaire materialen, sprake 
van continue technische verbeteringen (Groot, 
2009). In het Bijlagendocument zijn de bronnen per  
materiaalstroom weergegeven.

2.8 STAPPENPLAN MATERIALEN 
FOOTPRINT

Om de materialen footprint van de provinciale assets 
te bepalen aan de hand van MFA en de circulaire 
indicatoren doorlopen we de volgende stappen:

Stap 1: Vaststellen ambitie en bepalen indicatoren 
Stap 2: Inventarisatie van de data van de provincie 
Stap 3: Aanvullen data met kengetallen
Stap 4: Verificatie en validatie
Stap 5: Materialen footprint bepalen

Stap 1: Vaststellen ambitie en bepalen 
indicatoren 
In deze stap analyseren we het provinciaal beleid 
en de nationale doelstellingen en indicatoren. In een 
sessie met team circulair van de provincie zijn de 
ambities en indicatoren besproken. Deze stap heeft 
geresulteerd in de definitieve lijst met indicatoren 
(paragraaf 2.6)

Stap 2: Inventarisatie van de data van de 
provincie
In stap 2 hebben we de beheerdata van de 
provincie geïnventariseerd. Aan de hand van 
de assetplannen hebben we de belangrijkste 
onderhoudsactiviteiten en hoeveelheden subassets 

Om concrete circulaire maatregelen te bepalen, 
doorlopen we de volgende stappen:
Stap 1: Integrale workshop
Stap 2: Workshops per adviesthema
Stap 3: Uitwerken maatregelen en advisering

Stap 1: Integrale workshop
In stap 1 organiseren we een integrale workshop 
tijdens het symposium van de afdeling duurzame 
infrastructuur van de Provincie Zuid-Holland om de 
conclusies van de materialen footprint te bespreken, 
de ambities van de provincie op de verschillende 
adviesthema’s te bespreken en om tot een eerste 
lijst met maatregelen te komen voor de drie thema’s. 

Stap 2: Workshops per adviesthema
In de tweede stap gaan we in drie workshops dieper 
in op de adviesthema’s. We gaan in deze workshops 
verder met de maatregelen en ideeën uit stap 1 en 
verdiepen deze maatregelen. Voor deze workshops 
nodigen we de asset coördinatoren en experts van 
de provincie en experts van Sweco per thema uit.

Stap 3: Uitwerken maatregelen en advisering
Alle verzamelde input vanuit de workshops werken 
we uit tot een advies. Per adviesthema werken 
we de drie gekozen maatregelen uit en stellen we 
een uitgebreide inhoudelijke beschrijving op. Ook 
vermelden we waar mogelijk de effectiviteit van 
de maatregel en welke kosten en baten er bij de 
maatregel komen kijken. Onze advisering bestaat uit 
de uitgewerkte maatregelen en aanbevelingen met 
bijbehorende concrete en direct uit te voeren acties. 

In hoofdstuk 4, 5 en 6 presenteren we het advies en 
de maatregelen per adviesthema.

geïnventariseerd. Op basis van de inventarisatie 
van de assetplannen hebben we in interviews met 
de asset coördinatoren de onderhoudsactiviteiten 
aangevuld en een aanvullende inventarisatie van 
bruikbare databronnen gedaan. 

Op basis van de inventarisatie en interviews zijn de 
onderhoudsactiviteiten en theoretische één-op-één 
vervanging van de verschillende assets vastgesteld. 
Op basis van deze onderhoudsactiviteiten worden 
de materiaalstromen ingaand en uitgaand bepaald. 
Voor de inventarisatie van de data over soort en 
hoeveelheid materiaal is gebruik gemaakt van 
verschillende soorten databronnen, zoals toegelicht 
in paragraaf 2.4.

Stap 3: Aanvullen data met kengetallen
In stap 3 hebben we de ontbrekende data 
aangevuld met kengetallen uit andere projecten, 
standaardoplossingen en openbare data. Het 
gebruik van deze data hebben we toegelicht in 
paragraaf 2.4 en 2.7.

Stap 4: Verificatie en validatie
In deze stap hebben we de data en de analyse 
geverifieerd en gevalideerd met de asset 
coördinatoren van de provincie en waar nodig 
wijzigingen en aanvullingen gedaan.

Stap 5: Materialen footprint bepalen 
In deze stap hebben we de definitieve materialen 
footprint geanalyseerd voor de vijf assetgroepen en 
het totaal van alle assetgroepen. 

De resultaten van de materialen footprint lichten we 
toe in hoofdstuk 3.

2.9 STAPPENPLAN ADVIES 

Na afronding van de materialen footprint geven we 
advies over concrete circulaire maatregelen voor 
het beheer en onderhoud van de provinciale assets, 
die bijdragen aan de transitie naar een circulaire 
economie in 2050. Het advies is in drie thema’s 
verdeeld:

• Beleidsdoelstellingen
• Materiaalstomen
• Aanbestedingen
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In overleg met de provincie Zuid-Holland is 
voor de materialen footprint het beheer en 
onderhoud aan vijf assetgroepen geanalyseerd: 
wegen, groen, vaarwegen, vaste kunstwerken 
en beweegbare kunstwerken. De gebruikte data 
en welke activiteiten (DBO en GO) tot welke 
materiaalstromen leiden per assetgroep is terug te 
vinden in het bijlagendocument. De resultaten van 
de materialen footprint zijn gevisualiseerd in zes 
materiaalstroomdiagrammen: één per assetgroep 
en een totaal overzicht. 

3 MATERIALEN FOOTPRINT
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Figuur 5: Materialen footprint beheer en onderhoud van assetgroep wegen

3.1 WEGEN

De resultaten van de materialen footprint van 
beheer en onderhoud aan de assetgroep wegen 
zijn gevisualiseerd in figuur 5.
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materialen. Vrijkomend thermoplastisch materiaal 
voor wegmarkeringen (90 m3 per jaar) wordt 
gestort. In totaal wordt 63% van de vrijkomende 
materialen bij beheer en onderhoud van wegen 
gerecycled. Een groot deel van deze 63% wordt 
laagwaardig gerecycled. Hier ligt een grote kans 
voor de assetgroep wegen.

IMPACT
Op pagina 25 geven we de impact van de materialen 
footprint van de assetgroep wegen weer. Ondanks 
dat thermoplastisch materiaal een relatief kleine 
fractie van het totaal benodigde materiaal voor DBO 
en GO van wegen vormt (90 m3 per jaar), heeft 
dit materiaal wel de grootste milieu impact van alle 
materialen die gebruikt worden binnen DBO en 
GO van de provincie. Een andere uitdaging zijn de 
microplastics die vrijkomen van het thermoplastisch 
materiaal door slijtage. Uit een Noorse studie blijkt 
dat wegmarkering 4% (320 ton) bijdraagt aan de 
uitstoot van microplastics (CE Delft, 2017). 

37% van de gebruikte materialen voor beheer en 
onderhoud van wegen zijn duurzaam geproduceerd 
en hernieuwbaar, het overige deel is gevoelig voor 
uitputting, niet-hernieuwbaar of niet-duuzaam 
geproduceerd hernieuwbaar materiaal, zoals asfalt 
en staal. In de gebruikte materialen staal en glas 
zitten schaarse grondstoffen, zoals silicium en 
antimoon. 

De groei van de netto activa bij wegen laag, omdat 
de hoeveelheid benodigd materiaal bijna gelijk is 
aan de hoeveelheid vrijkomend materiaal. Dit komt 
voornamelijk door de theoretische benadering 
voor vervanging, waarbij er geen functionele 
verbeteringen (zoals verbredingen) zijn opgenomen. 
In de praktijk zal de groei van de netto activa dus 
naar verwachting hoger zijn door de toename van 
het wegoppervlakte in het provinciaal areaal door 
functionele verbeteringen (en nieuwbouw, valt buiten 
de scope van deze analyse). 

INGAANDE MATERIAALSTROMEN
Binnen de assetgroep wegen wordt jaarlijks 209.600 
m3 materiaal gebruikt. Daarvan is 35% gerecycled 
materiaal, vooral beton en asfalt. De overige 65% 
is primair materiaal. Asfalt, zand en zout zijn de 
grootste primaire materiaalstromen. Verder zijn 
betonmaterialen, betonverharding en betongranulaat 
ingaande materiaalstromen. Thermoplastisch 
materiaal, gebruikt voor de wegmarkeringen, 
vormt met 90 m3 een relatief grote ingaande 
materiaalstroom met een hoge MKI-waarde. 

De één-op-één vervanging van de verschillende 
typen wegen (onderdeel van GO) zorgt voor 
de grootste ingaande materiaalstroom binnen 
de assetgroep wegen. De hoeveelheid zand is 
onzeker omdat dit voornamelijk benodigd is voor de 
theoretische één-op-één vervanging van de wegen, 
waarbij in de praktijk bij vervanging van een weg 
het zand vaak blijft liggen en dus een minder grote 
materiaalstroom in geeft.

De ingaande gerecyclede materiaalstroom (35%) 
bestaat uit asfalt, funderingsmateriaal en staal. 
Deze materialen worden voornamelijk gebruikt bij 
onderhoud en vervangen van asfaltverhardingen en 
de reparatie van geleiderails. 

UITGAANDE MATERIAALSTROMEN
Binnen de assetgroep wegen bestaat ruim 40% van 
de vrijkomende materiaalstromen uit asfalt (89.650 
m3). Deze asfaltgranulaatstroom wordt volledig 
gerecycled, vaak wel laagwaardig als puingranulaat. 
Het zand dat vrijkomt bij onderhoud aan de wegen 
(51.400 m3), voornamelijk door één-op-één 
vervanging, wordt volledig hergebruikt, wat samen 
met 10 m3 vrijkomend slib zorgt voor 24% hergebruik 
van het totaal aan uitgaande materiaalstromen. Ook 
hierbij is gebleken dat de hoeveelheid zand onzeker 
is, omdat dit voornamelijk benodigd is voor de 
theoretische één-op-één vervanging van de wegen, 
waarbij in de praktijk bij vervanging van een weg 
het zand vaak blijft liggen en dus een minder grote 
materiaalstroom uit geeft. 
Strooizout en water voor de schoonmaak van 
haltemeubilair en borden blijft achter in de 
omgeving, 12% van het totaal aan vrijkomende 
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Figuur 6: Materialen footprint beheer en onderhoud van assetgroep groen

3.2 GROEN

De resultaten van de materialen footprint van 
beheer en onderhoud aan de assetgroep groen zijn 
gevisualiseerd in figuur 6.
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praktijk kunnen dat (een deel van) deze vrijkomende 
materiaalstromen worden verbrand en/of vergist 
en voor energieproductie worden ingezet. Dit is 
laagwaardiger dan recycling tot compost.

De reststromen (1.420 m3) komen vrij bij het 
ruimen van zwerfafval en bij het vegen van de 
verhardingen. Deze reststromen worden ingezet 
voor energiewinning. Deze reststromen bestaan 
naar verwachting voor een groot deel uit blik en 
PET-flesjes, die mogelijk hoogwaardiger kunnen 
worden toegepast.

Er komen bij beheer en onderhoud aan de 
vaarwegen ook een diversiteit aan kleine 
hoeveelheid materialen vrij. Bijvoorbeeld: bewerkt 
hout, nylon en verzinkte metalen. 

IMPACT
Op pagina 29 geven we de impact van de materialen 
footprint van de assetgroep groen weer. Voor 
beheer en onderhoud van de assetgroep groen 
wordt veel duurzaam geproduceerd hernieuwbaar 
materiaal toegepast, zoals hout en grond. Een groot 
gedeelte van het hout dat wordt toegepast is echter 
verduurzaamd hout. Dit hout heeft een vrij hoge 
milieu impact door het impregneren van het hout 
met een andere stof. 

Naast het hernieuwbare materiaal, wordt er bij 
beheer en onderhoud aan groen ook roestvrijstaal 
(RVS) toegepast voor bijvoorbeeld de reparatie van 
wegmeubilair. RVS heeft een hoge milieu impact 
en bevat schaarse grondstoffen, zoals vanadium en 
silicium. 

De groei van de netto activa bij groen heeft een 
negatieve waarde, omdat er meer materiaal vrijkomt 
dan dat er benodigd is. Het vrijkomende materiaal 
wordt op dit moment voor het grootste deel niet 
ingezet binnen het provinciale areaal, dus de 
waarde blijft onbenut. De vrijkomende biomassa kan 
ingezet worden als grondstof voor andere producten 
en herbergt daarom waarde. In het advies in deel II 
van dit rapport geven we hier verder invulling aan.

INGAANDE MATERIAALSTROMEN
Voor het beheer en onderhoud van de assetgroep 
groen is jaarlijks relatief weinig materiaal benodigd 
(280 m3). Zoals te zien is in de materialen footprint 
wordt alleen primair materiaal gebruikt, dat voor 
een aanzienlijk deel duurzaam geproduceerd 
hernieuwbaar materiaal is (54%). De grootste 
ingaande materiaalstromen zijn bermengrond en 
nylon boomband. In mindere mate worden ook 
geïmpregneerde houten palen gebruikt als ingaand 
materiaal. De belangrijkste onderhoudsactiviteiten 
waarvoor materiaal benodigd is, zijn het vervangen 
van bomen en het optimaliseren en veilig houden 
van bermen. Als ingaande materiaalstroom wordt 
in mindere mate gebruik gemaakt van verzinkte 
metalen en roestvrij staal (RVS). De hoeveelheid 
is nihil, maar is wel een aandachtspunt gezien de 
hoge MKI-waardes.

UITGAANDE MATERIAALSTROMEN
De assetgroep groen is een netto materiaal 
producerende assetgroep. Er komt jaarlijks 64.200 
m3 materiaal vrij bij het beheer en onderhoud aan 
groen van het provinciale areaal. Deze uitgaande 
materiaalstroom bestaat voor een groot deel 
uit bagger, dat vrijkomt bij het baggeren van de 
watergangen. Deze stroom samen met houtsnippers 
zorgt ervoor dat 67% van de vrijkomende materialen 
van de assetgroep groen hergebruikt worden. 
Bagger wordt hergebruikt voor onder andere 
geluidswallen, oevers en het verondiepen van 
plassen. Een deel van de vrijkomende bagger is niet 
toepasbaar en wordt gestort. Er is op dit moment 
nog veel onzekerheid over PFAS in de bodem en 
grondwater in Nederland. De onderzoeksresultaten 
zullen uitwijzen of dit invloed heeft op de 
toepassingsmogelijkheden van bagger. 

Naast bagger en houtsnippers, zijn de maaisel 
en groenmassa de grootste vrijkomende 
materiaalstromen. Deze materialen komen 
vrij bij maaien en het snoeien van bomen en 
hagen. In de studie is aangenomen dat deze 
stromen worden gerecycled tot compost, maar 
dit is niet geheel zeker en afhankelijk van de 
verwerkingswijze die de aannemer van deze 
onderhoudsactiviteiten aanhoudt. Het zou dus in de 
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Figuur 7: Materialen footprint beheer en onderhoud van assetgroep vaarwegen

3.3 VAARWEGEN

De resultaten van de materialen footprint van beheer 
en onderhoud aan de assetgroep vaarwegen zijn 
gevisualiseerd in figuur 7.
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onzekerheid of PFAS in de bodem en grondwater in 
Nederland. De onderzoeksresultaten zullen uitwijzen 
of dit invloed heeft op de toepassingsmogelijkheden 
van bagger. 

Naast bagger komt er ook veel zand en grond, beton, 
hardhout en basalt vrij. Deze stromen worden veelal 
hergebruikt of gerecycled. Het basalt dat vrijkomt 
wordt veelal opnieuw gebruikt binnen het provinciale 
areaal en wordt door de provincie opgeslagen tot 
er een nieuwe toepassing is. Dit is een circulaire 
werkwijze waarbij er binnen de provincie kringlopen 
worden gesloten.

IMPACT
Op pagina 33 geven we de impact van de materialen 
footprint van de assetgroep vaarwegen weer. 
Binnen beheer en onderhoud aan de vaarwegen 
van de provincie wordt veel materiaal gebruikt met 
gevoeligheid voor uitputting (niet-hernieuwbaar), 
95%. Dit komt voornamelijk door de toepassing 
van staal. Staal heeft daarnaast een hoge MKI 
en bevat schaarse grondstoffen, zoals silicium en 
platinagroep metalen.

De 5% toegepaste materialen die hernieuwbaar 
zijn, bestaan uit kokosvezel en hout. In de huidige 
situatie worden houten damwanden vervangen door 
stalen damwanden en zal het aandeel vrijkomend 
hout de komende decennia steeds lager worden 
omdat het areaal houten damwanden afneemt. 

De groei van de netto activa bij vaarwegen heeft 
een negatieve waarde, omdat er meer materiaal 
vrijkomt dan dat er benodigd is. Het vrijkomende 
materiaal wordt op dit moment voor een groot deel 
niet of laagwaardig ingezet voor hergebruik, dus de 
waarde wordt maar gedeeltelijk benut. Net als bij de 
assetgroep groen ligt er potentie in het inzetten van 
deze vrijomende materialen. In het advies in deel II 
van dit rapport geven we hier verder invulling aan.

INGAANDE MATERIAALSTROMEN
Voor het beheer en onderhoud van de assetgroep 
vaarwegen is minder materiaal (9.090 m3) 
benodigd dan dat er vrijkomt (127.900 m3) per 
jaar. De assetgroep vaarwegen kan dus, net als 
de assetgroep groen, gezien worden als materiaal 
producerende assetgroep. Zoals te zien is in de 
materialen footprint wordt binnen deze assetgroep 
71% primair materiaal gebruikt, dat voor een klein 
deel hernieuwbaar is (5%). 90% van de gebruikte 
materialen zijn gevoelig voor uitputting. De 
grootste ingaande materiaalstroom bij vaarwegen 
is staal (3.690 m3) benodigd voor de vervanging 
van damwanden. Alle damwanden binnen het 
provinciale areaal worden op dit moment door 
stalen damwanden vervangen. 50% van het staal 
komt uit gerecyclede bronnen. Andere relatief kleine 
ingaande materiaalstromen zijn cementspecie (250 
m3), basalt (380 m3) en hardhout (420 m3).

Voor beheer en onderhoud aan de vaarwegen 
worden, naast staal, relatief veel kleine 
materiaalstromen gebruikt, zoals epoxy, hout, 
kokosvezel en verschillende soorten kunststof. 29% 
van het materiaal dat benodigd is, is gerecycled 
materiaal. Het gerecyclede materiaal bestaat uit 
staal, kunststof en beton. 

UITGAANDE MATERIAALSTROMEN
Er komt jaarlijks 127.900 m3 materiaal vrij bij het 
beheer en onderhoud aan de vaarwegen. Deze 
uitgaande materiaalstroom bestaat voor een groot 
deel uit bagger, dat vrijkomt in verschillende klasses:
• Bagger - toepasbaar
• Bagger - toepasbaar klasse A
• Bagger – toepasbaar klasse B
• Bagger – niet toepasbaar
Bagger wordt hergebruikt voor onder andere 
geluidswallen, oevers en het verondiepen van 
plassen. Een deel van de vrijkomende bagger is niet 
toepasbaar en wordt gestort. Deze 24.110 m3 vormt 
het grootste gedeelte van de vrijkomende materialen 
die gestort worden binnen beheer en onderhoud van 
de provinciale assets. Er is op dit moment nog veel 
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Figuur 8: Materialen footprint beheer en onderhoud van assetgroep vaste kunstwerken

3.4 VASTE KUNSTWERKEN

De resultaten van de materialen footprint van beheer 
en onderhoud aan de assetgroep vaste kunstwerken 
zijn gevisualiseerd in figuur 7.
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INGAANDE MATERIAALSTROMEN
Voor het beheer en onderhoud van vaste 
kunstwerken is 15.160 m3 materiaal benodigd. 
Van alle ingaande materiaalstromen is 95% 
primair materiaal en 5% gerecycled materiaal. De 
grootste materiaalstroom is beton (13.080 m3). 
Andere grote stromen zijn zand, zandcement, licht 
ophoogmateriaal en gebakken materiaal. 

Daarnaast worden er veel verschillende 
materialen toegepast binnen deze assetgroep die 
in omvang beperkt zijn, zoals PVC, composiet, 
glas, dilatatievoegband en verf. Deze kleine 
materiaalstromen worden voor een groot deel 
gebruikt bij de vervanging van de verschillende 
kunstwerken. Ook voor het conserveren van de 
leuningen en het herstellen van de hemelwaterafvoer 
zijn deze materialen benodigd. Deze materialen 
hebben vaak een hoge MKI-waarde, zoals verzinkt 
staal.

UITGAANDE MATERIAALSTROMEN
Er komen jaarlijks 7.660 m3 materiaalstromen vrij bij 
het beheer en onderhoud aan vaste kunstwerken. 
Ook hier is de grootste stroom beton (6.540 m3). Er 
zijn meer materialen benodigd dan dat er vrijkomen 
omdat de kunstwerken groter worden bij vervanging. 

91% van de uitgaande materiaalstromen worden 
gerecycled, een hoog percentage in vergelijking met 
de andere assetgroepen. Het gaat hier voornamelijk 
om beton, maar ook de kleine materiaalstromen 
zoals groenmassa, hout, PVC, een deel van het 
glas en staal worden gerecycled. Het grootste deel 
van de het gerecyclede materiaal is beton, wat 

vaak laagwaardig wordt gerecycled. We kunnen 
op dit moment nog geen onderscheid maken 
tussen hoogwaardige en laagwaardige recycling 
uit de beschikbare data. Een klein deel van de 
vrijkomende materialen wordt hergebruikt (8%), dit 
is voornamelijk zand en grond en zandcement. De 
overige vrijkomende materialen worden gestort of 
blijven achter in de omgeving.

IMPACT
Op pagina 37 geven we de impact van de materialen 
footprint van de assetgroep vaste kunstwerken 
weer. Er wordt voor beheer en onderhoud van 
vaste kunstwerken veel materiaal gebruikt met 
gevoeligheid voor uitputting (niet-hernieuwbaar): 
95%. Dit komt voornamelijk door de grote 
hoeveelheden beton en staal. Daarnaast worden 
er veel kleine materiaalstromen toegepast die een 
hoge milieu impact hebben, zoals verschillende 
soorten staal en verf. Deze kleine materiaalstromen 
bevatten vaak ook schaarse grondstoffen, zoals 
kobalt, bariet en silicium. Ook natuurlijk rubber is 
een schaarse grondstof.  

De groei van de netto activa bij vaste kunstwerken 
heeft een positieve waarde, omdat de hoeveelheid 
benodigd materiaal groter is dan de hoeveelheid 
vrijkomend materiaal en er dus waarde in het 
provinciaal areaal wordt toegevoegd. Dit komt 
voornamelijk doordat de kunstwerken bij vervanging 
vaak groter worden. 
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Figuur 9: Materialen footprint beheer en onderhoud van assetgroep beweegbare kunstwerken

3.5 BEWEEGBARE KUNSTWERKEN

De resultaten van de materialen footprint van beheer 
en onderhoud aan de assetgroep beweegbare 
kunstwerken zijn gevisualiseerd in figuur 8.
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wordt en 20% voor energieterugwinning ingezet 
kan worden. Van de 75% grondstoffen die worden 
teruggewonnen is het grootste gedeelte metalen 
en daarna kunststoffen. De cijfers zijn echter lastig 
te verifiëren. Uit ander onderzoek is gebleken dat 
elektronisch afval een van de snelst groeiende 
afvalstromen ter wereld is en dat in Europa 45% 
wordt gerecycled, maar dat niet exact bekend is 
waar het overige deel van het elektronisch afval 
belandt. Naar schatting wordt een deel, ongeveer 
tien procent, illegaal geëxporteerd (Van Hest 
en Nijland, 2019). Vervolgonderzoek is hiervoor 
benodigd.

IMPACT
Op pagina 41 geven we de impact van de 
materialen footprint van de assetgroep beweegbare 
kunstwerken weer. Binnen beheer en onderhoud 
aan de beweegbare kunstwerken wordt relatief veel 
materiaal met gevoeligheid voor uitputting toegepast 
(niet-hernieuwbaar). Dit komt voornamelijk door 
de toepassing van beton, staal en aluminium. De 
milieukostenindicator van deze materialen is hoog 
en er worden schaarse grondstoffen gebruikt in deze 
materialen, zoals platinagroep metalen.

Zoals aangegeven is er nog veel onzekerheid 
over de materialen die worden toegepast in 
de elektrotechnische componenten en de 
bewegingswerken. Te verwachten is dat deze 
materialen een hoge gevoeligheid voor uitputting 
hebben en vaak ook schaars zijn, zoals koper, goud, 
zilver en palladium. Extra onderzoek is dus zeer 
waardevol om kennis over de hoeveelheden, impact 
en waarde van deze belangrijke materialen binnen 
beheer en onderhoud van beweegbare kunstwerken 
vast te stellen.

De groei van de netto activa bij beweegbare 
kunstwerken is heel laag, omdat de hoeveelheid 
benodigd materiaal gelijk is aan de hoeveelheid 
vrijkomend materiaal. Dit is inherent aan onderhoud 
en één-op-één vervanging waarbij vaak dezelfde 
materialen benodigd zijn als dat er vrijkomen en 
er dus geen groei in waarde is. Door functionele 
verbetering en nieuwbouw (geen onderdeel van de 
scope van deze studie) is er in de praktijk wel een 
toename van de groei van de netto activa.

INGAANDE MATERIAALSTROMEN
Jaarlijks is 5910 m3 materiaal benodigd voor beheer 
en onderhoud aan de beweegbare kunstwerken. 
Een groot gedeelte van deze materiaalstroom 
is beton (5.460 m3). Daarnaast ook veel staal 
(380 m3) en wapeningsstaal (50 m3). Er is veel 
onzekerheid in de soort en hoeveelheid ingaande 
materialen omdat er op dit moment weinig tot geen 
informatie beschikbaar is over de samenstelling 
van de materialen die gebruikt worden in de 
elektrotechnische installaties en elektrisch 
aangedreven bewegingswerken van beweegbare 
kunstwerken.

De ontbrekende informatie heeft betrekking 
op elektrotechnische componenten en 
bewegingswerken, zoals schakelaars, sensoren, 
tandwielen, meters, bedrading, batterijen, motoren 
en andere apparatuur. Deze componenten en 
bewegingswerken zijn verder niet in het onderzoek 
betrokken. Uit analyse is gebleken dat de te 
verwachten materialen en grondstoffen onder 
andere ijzer (onder andere verzinkt of gepoedercoat 
staal en RVS), kunststoffen (onder andere PP en 
PVC), koper, glasvezel, aluminium, goud, zilver en 
palladium zijn (CBS, 2015; Baldé, Wang, Kuehr 
en Huisman, 2015). Op pagina 41 staan deze 
materialen weergegeven.

UITGAANDE MATERIAALSTROMEN
Er komen jaarlijks 5.920 m3 materiaalstromen vrij bij 
het beheer en onderhoud aan vaste kunstwerken. 
De grootste uitgaande materiaalstroom is beton 
(5460 m3). 98% van de uitgaande materiaalstromen 
worden gerecycled. Het gaat hier voornamelijk 
om beton, maar ook de kleine materiaalstromen 
zoals staal, verfresten en aluminium. 1% van de 
vrijkomende materialen wordt gestort, dit betreft een 
deel kunststof, een deel hardhout en een deel staal. 

Er is op dit moment beperkt informatie of data 
beschikbaar over de vrijkomende materialen 
uit de elektrotechnische componenten en 
bewegingswerken en de verwerkingswijze van 
deze materialen. Te verwachten is dat de materialen 
en grondstoffen uit de kasten en componenten, 
zoals koper, goud, aluminium en verschillende 
soorten staal via elektronisch afval (e-waste) 
verwerkingswijzen worden behandeld. Uit de 
cijfers van ICT Milieu (2018) blijkt dat 75% van de 
grondstoffen teruggewonnen wordt, 5% gestort 

1.1c Hoeveelheid gebruikt niet-hernieuwbaar 
of niet-duurzaam geproduceerd hernieuwbaar 
materiaal

1.1d Hoeveelheid gebruikt algemeen 
beschikbaar materiaal

1.1b Hoeveelheid gebruikt duurzaam 
geproduceerd hernieuwbaar materiaal

1.1a Hoeveelheid gebruikt materiaal met 
gevoeligheid voor uitputting 

3. Groei van de netto activa
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Figuur 10: Materialen footprint beheer en onderhoud provinciale infrastructuur

3.6 TOTAAL

De resultaten van de materialen footprint van 
beheer en onderhoud aan het totaal van de vijf 
assetgroepen zijn gevisualiseerd in figuur 8.
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INGAANDE MATERIAALSTROMEN
In de totale materialen footprint van beheer 
en onderhoud aan de vijf assetgroepen zijn 
de verschillende ingaande materiaalstromen 
gegroepeerd.

Er zijn jaarlijks 240.040 m3 materialen nodig voor 
het beheer en onderhoud aan de provinciale assets. 
Asfalt (89.700 m3), aardachtige materialen (52.210 
m3) en steenachtige materialen (42.783 m3) zijn de 
grootste benodigde materiaalgroepen. 

UITGAANDE MATERIAALSTROMEN
Ook de uitgaande materiaalstromen van de totale 
materialen footprint van beheer en onderhoud aan 
de vijf assetgroepen zijn gegroepeerd.

Er komen jaarlijks 415.301 m3 materialen vrij bij het 
beheer en onderhoud aan de provinciale assets. De 
grootste hoeveelheden vrijkomende materialen zijn 
aardachtige materialen (217.790 m3), steenachtige 
materialen (134.960 m3) en overige materialen 
(27.130 m3). Onder overige materialen vallen onder 
andere zout, reststromen, water en thermoplastisch 
materiaal.  

IMPACT
Van de totale hoeveelheid benodigd materiaal 
is 68% primair materiaal (163.200 m3) en 32% 
gerecycled materiaal (76.840 m3). Asfalt, beton, 
glas, kunststoffen, staal/ijzer en steenachtige 
materialen zijn de materiaalgroepen met (een 
percentage) gerecycled materiaal. 

Het vrijkomende bagger, onderdeel van aardachtige 
materialen, zorgt voor het hoge percentage 
hergebruikt materiaal (46%) en het relatief hoge 
percentage dat gestort wordt binnen het totaal (7%). 
Van de totale hoeveelheid vrijkomend materiaal 
wordt 39% gerecycled, 1% gaat naar energiewinning 
en 6% blijft achter in de omgeving. 
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De rijksbrede doelstellingen voor de circulaire 
economie in 2050 hebben als doel om onder andere 
het gebruik van primaire grondstoffen te beperken 
en de inzet van hernieuwbare grondstoffen te 
vergroten. Met het inzetten van de reststromen 
als grondstof wordt de beschikbaarheid van 
hernieuwbare grondstoffen vergroot en draagt 
doelstelling 1 bij aan de landelijke doelstellingen.  

De materiaal footprints van de assetgroepen laten 
onderling grote verschillen zien. Er zijn assetgroepen 
waarbij grote hoeveelheden secundair materiaal 
vrijkomen door de aanpassing of vervanging van 
de assets, te denken valt aan asfalt en beton bij de 
assetgroepen wegen en vaste kunstwerken. Als we 

4.1 INTRODUCTIE 

De adviezen over beleidsdoelstellingen, 
materiaalgebruik en circulair aanbesteden zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tijdens 
de gehouden workshops zijn de raakvlakken 
en overlappen duidelijk naar voren gekomen. 
Beleidsdoelstellingen hebben als doel een kader te 
stellen waar binnen de thema’s materiaalgebruik en 
aanbestedingen de verdere verfijning en invulling 
geven. 

Op basis van de materialen footprint zien we 
duidelijke verschillen in de mogelijkheden voor 
circulariteit tussen de assetgroepen op basis van 
de materiaalstromen waarbij de grootste impact 
te behalen is. In de workshops is dit uitgebreid 
bekeken. Dit heeft geleid tot de volgende drie 
hoofddoelstellingen voor beleid die verder op nader 
worden toegelicht:

• Doelstelling 1: Reststromen inzetten als 
grondstoffen

• Doelstelling 2: Verminderen van gebruik 
van primaire materialen en verlagen van de 
milieu impact 

• Doelstelling 3: Vermindering van schaarse en 
uitputtingsgevoelige materialen

De assetgroepen zijn verdeeld over de 
hoofddoelstellingen om hiermee een duidelijke 
focus te geven per assetgroep. In de toelichting 
op de inhoud van de doelstellingen verduidelijken 
we dit en geven we de relatie met de gekoppelde 
assetgroepen weer. De hoofddoelstellingen gelden 
echter generiek voor alle assetgroepen.  

Met deze drie hoofddoelstellingen sluit het beleid 
volledig aan bij de landelijk geformuleerde ambitie 
(zie kader Nederland circulair in 2050). Op basis 
van de materialen footprint is gekozen voor die 
onderdelen waarbij impact te behalen valt. 

De drie hoofddoelstellingen komen overeen met 
onderdelen uit de transitieagenda Circulair Bouwen 
en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma 
Circulaire Economie 2019-2023. Provinciaal beleid 
draagt hiermee bij aan de landelijke doelstellingen. 

4 BELEIDSDOELSTELLINGEN CIRCULAIR
NEDERLAND CIRCULAIR IN 2050
De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, 
elektrische apparaten en kleding neemt wereldwijd 
sterk toe. Daarom werkt de overheid samen met 
het bedrijfsleven, kennisinstituten en natuur- 
en milieuorganisaties , overheden, vakbonden, 
financiële instellingen en  andere maatschappelijke 
organisaties om zuiniger en slimmer met 
grondstoffen om te gaan. Het doel: Nederland 
volledig circulair in 2050.

DOELSTELLINGEN CIRCULAIRE ECONOMIE
Het kabinet heeft 3 doelstellingen geformuleerd om 
de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair 
te maken:
1. Bestaande productieprocessen maken 

efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er 
minder grondstoffen nodig zijn.

2. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt 
zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam 
geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) 
en algemeen beschikbare grondstoffen. Zoals 
biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen 
en voedselresten. Dit maakt Nederland minder 
afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter 
voor het milieu.

3. Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en 
nieuwe producten circulair ontwerpen.  

Doelstelling 1: Reststromen inzetten als 
grondstoffen

De rijksbrede doelstellingen voor de circulaire 
economie in 2050 hebben als doel om onder andere 
het zo efficiënt mogelijk met primaire grondstoffen 
om te gaan en kritisch te zijn op de milieu impact 
van te gebruiken grondstoffen. Doelstelling 2 is 
daarom opgenomen voor het beheer en onderhoud 
aan de assetgroepen waar veel materiaal benodigd 
is. Binnen deze assetgroepen is de uitdaging om 
bewuster om te gaan met de benodigde materialen, 
waarbij inzicht en bewustwording moet leiden tot 
bijvoorbeeld andere keuzes in het ontwerpproces. 

In de materialen footprint van het totale beheer 
en onderhoud van de provinciale assets is aan 
de instroomkant te zien dat met name beton en 
asfalt in zeer grote hoeveelheden worden gebruikt 
voor het beheer en onderhoud aan de provinciale 
infrastructuur.

De doelstelling is met name van toepassing bij het 
beheer en onderhoud aan de assetgroepen wegen, 
vast kunstwerken en beweegbare kunstwerken. 
Deze assetgroepen zijn groot verbruikers van 
primaire materialen. De doelstelling is daarnaast ook 
van toepassing op de assetgroep vaarwegen en in 
mindere mate voor de assetgroep groen. Bij deze 
assetgroepen kunnen vrijkomende materiaalstromen 
worden hergebruikt als secundair materiaal. 

In de ontwerp- en engineeringfase gelden vaak 
standaard ontwerpoplossingen, randvoorwaarden, 
richtlijnen en normeringen. De gebruikte 
uitgangspunten zijn gericht op een robuust en 
functioneel ontwerp en houden in mindere mate 
rekening met het (circulair) materiaalgebruik. 
Een uitdaging binnen deze doelstelling is om de 
uitgangspunten opnieuw tegen het licht te houden 
met als doel te komen tot een slanker en ranker 
ontwerp waarbij minder (primair) materiaal benodigd 
is.

De verhouding tussen primaire en secundaire 
materialen in de constructies is veelal onbekend en 
wordt op dit moment nog niet bewust meegenomen 
in het ontwerpproces. Met name de beton- en 
asfaltketen ontwikkelen zich heel snel en hanteren 
steeds hogere percentages secundair materiaal 
met behoud van kwaliteit. Idealiter is het wenselijk 
om als uitgangspunt het percentage secundaire 
materialen zo hoog mogelijk te hanteren en 

de materialen footprint van de assetgroepen groen 
en vaarwegen nader bekijken zien we een ander 
beeld. Het valt op dat bij beheer en onderhoud grote 
hoeveelheden hernieuwbaar materiaal vrijkomen. 
Doelstelling 1 heeft betrekking op het inzetten van 
deze vrijkomende hernieuwbare materialenstromen 
als nieuwe grondstoffen. Groenmassa wordt in de 
huidige situatie vaak laagwaardig ingezet om energie 
uit terug te winnen. Een deel van het vrijkomende 
bagger wordt afgevoerd en gestort in slibdepots. Een 
uitdaging is dus om deze laagwaardige reststromen 
in te zetten als een hernieuwbare en hoogwaardige 
grondstof voor bijvoorbeeld biobased producten. 

In veel biobased producten wordt gebruik gemaakt 
van producten afkomstig uit groenmassa, zoals 
bijvoorbeeld de vezels, bindmiddel en eiwitten. Dit 
zijn in veel gevallen laagwaardige toepassingen. 
Bij deze doelstelling ligt voor de assetgroep groen 
de grootste omslag in het gericht uitvoeren van 
beheer en onderhoud waarbij de functionaliteit 
van de assets maximaal behouden blijft en ook de 
reststromen de eigenschappen optimaal behouden 
voor gebruik als biobased materiaal.

Baggerspecie bestaat naast zand, silt en 
lutum, ook uit humeuze delen en eventuele 
verontreinigingen. De zandfractie (kleiner dan 
4 micrometer) in de baggerspecie kan gebruikt 
worden als toeslagmateriaal in zowel beton als 
asfalt. Dit is een kansrijke oplossing om nader te 
onderzoeken. Het toepassen van baggerspecie valt 
onder strikte wet- en regelgeving waaronder het 
Besluit bodemkwaliteit en Europese Kaderrichtlijn 
Afvalstoffen. Vanwege de milieukundige kwaliteit en 
mogelijke verontreinigingen in de baggerspecie zijn 
reinigings- en verwerkingstechnieken nodig. Gezien 
de complexiteit in benodigde onderzoeken en de 
wet- en regelgeving is het aan te bevelen om voor 
ontwikkelingen binnen deze reststroom als provincie 
te participeren in landelijke onderzoeksprogramma’s.

Doelstelling 1 is alleen realiseerbaar als gedacht 
wordt in ketensamenwerking op landelijke schaal, 
waarbij de provincie Zuid-Holland toeleverancier 
is van grondstoffen die worden afgenomen door 
producenten van bijvoorbeeld duurzame GWW-
producten. Voor het hoogwaardig oogsten van 
grondstoffen is naast nauwe samenwerking, kennis 
en expertise, ook voldoende volume nodig. De 
duurzame GWW-producten kunnen vervolgens bij 
alle assetgroepen ingezet worden en onderdeel zijn 
van het inkoopbeleid van de provincie.

Doelstelling 2: Verminderen van gebruik 
van primaire materialen en verlagen van de 
milieu impact
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tot vermindering van het gebruik van schaarse en 
uitputtingsgevoelige materialen ligt de focus in 
eerste instantie op het verzamelen van betrouwbare 
gedetailleerde informatie. Op basis van betrouwbare 
data kunnen vervolgstappen worden gezet. 

4.2 MAATREGELEN

Om nader invulling te geven aan de 
beleidsdoelstellingen zijn de maatregelen voor de 
korte termijn (2020 – 2023) binnen het thema beleid 
gericht op het opdoen van kennis en ervaring.

Het doel van deze maatregel is om meer inzicht 
te krijgen in de werking van circulaire kringlopen 
en afstemming te onderzoeken tussen beheer- 
en onderhoudsactiviteiten en het productieproces 
waarbij de vrijkomende materialen kunnen worden 
ingezet. Het advies om in te zetten op bagger en 
groen is omdat dit grote vrijkomende stromen zijn 
met veel potentieel.

De data om MKI en de circulaire indicatoren te 
bepalen, is van de meeste projecten niet bekend, 
waardoor er op dit moment geen referentiewaarde 
beschikbaar is. Wanneer in de komende drie jaar 
in alle projecten verplicht invulling moet worden 
gegeven aan MKI en de circulaire indicatoren, 
komt betrouwbare, actuele en kwantitatieve data 
beschikbaar voor de lange termijn doelstellingen.

daarmee de cirkel rond te maken. Echter blijkt dat 
in de praktijk het aanbod in secundaire materialen 
niet altijd voldoende is om in de (toenemende) vraag 
te kunnen voorzien. Verder zien we dat de kwaliteit 
van de vrijkomende materialen van grote invloed is 
op de mate van herbruikbaarheid. Naast secundaire 
grondstoffen doen hernieuwbare grondstoffen hun 
intrede binnen deze materiaal groepen om het 
percentage primaire grondstoffen te verlagen.

Het aanpassen van de uitgangspunten en 
het gebruik van secundaire en hernieuwbare 
grondstoffen heeft als doel de milieu impact te 
verlagen. De milieu impact wordt gemeten met 
de Milieu Kosten Indicator (MKI-waarde) waarbij 
milieu impact op basis van schaduwbedragen wordt 
omgerekend in een geld bedrag. Met behulp van 
deze indicator is het mogelijk om verschillende 
materialen en ontwerpvarianten op basis van milieu 
impact met elkaar te vergelijken. Het gebruik van 
technisch innovaties in de samenstelling van asfalt 
of beton is tevens een optie om de milieu impact te 
verlagen.

De rijksbrede doelstellingen voor de circulaire 
economie in 2050 hebben als doel om onder andere 
te voorkomen dat grondstoffen uitgeput worden. 
Doelstelling 3 is opgenomen om verantwoord om 
te gaan met materialen die in kleine hoeveelheden 
worden gebruikt maar waarvan de beschikbare 
voorraden beperkt zijn. 

De laatste doelstelling gaat in op het bewust 
verminderen van schaarse en uitputtingsgevoelige 
materialen. Deze materialen komen voornamelijk 
voor in elektrotechnische producten en componenten. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de elektronica in een 
aansturingskast of beveiligingscamera’s, binnen 
de assetgroep beweegbare kunstwerken en de 
in dit onderzoek niet mee genomen asset groep 
Dynamisch Verkeersmanagement (DVM). Het is 
bekend dat in elektrotechnische installaties veel 
schaarse en uitputtingsgevoelige materialen worden 
gebruikt, zoals koper, goud, zilver en palladium.

Betrouwbare data is echter niet of beperkt 
beschikbaar als gevolg van de complexe keten 
van vele producenten en toeleveranciers 
van deelcomponenten voor de installatie en 
onduidelijkheid in de verwerkingswijze. In het komen 

Doelstelling 3: Vermindering schaarse en 
uitputtingsgevoelige materialen

Maatregel 1: Binnen de (bestaande)
regiocontracten pilots uitvoeren op het 
gebied van hergebruik van groenmassa en 
baggerspecie als grondstof

Maatregel 2: In alle projecten de Milieukosten 
Indicator (MKI-waarde) en de circulaire 
indicatoren vastleggen

De kwalitatieve maatregelen op de korte termijn 
dragen bij aan het formuleren van kwantitatieve 
doelstellingen op de langere termijn. Via monitoring 
kunnen deze doelstellingen de komende jaren verder 
worden uitgewerkt. Een eerste aanzet tot lange 
termijn (2023-2040) doelstellingen voor circulariteit 
van beheer en onderhoud van de provinciale assets:

100% inzicht in gebruikte materialen (hoeveelheid, 
herkomst, milieu impact, circulaire indicatoren) 
en alle bouwwerken/materialen voorzien van een 
materialenpaspoort.

Verlagen van de MKI-waarde met 80% in alle 
projecten ten opzichte van het referentiejaar 
2021 en een significante verbetering in de 
circulaire indicatoren. Het is hiervoor nodig 
dat in het referentiejaar bij alle projecten en 
onderhoudsactiviteiten de data voor de MKI-waarde 
en de circulaire indicatoren worden vastgelegd. 

Het verminderen van de hoeveelheid gebruikte 
primaire materialen met 70% ten opzichte van de 
huidige situatie. Doel is om de hoeveelheid primaire 
grondstoffen sterk te reduceren. De verwachting is 
dat in 2040 nog niet voor alle primaire grondstoffen 
een goed alternatief beschikbaar is. 100% van 
de vrijkomende materialen gelijk of hoogwaardig 
hergebruiken is één van de mogelijkheden om deze 
doelstelling te bereiken binnen de keten. 

Maatregel 3: 100% circulair uitvragen in 2023 
(met als tussenstappen 2020 15%, 2021 40% 
en 2022 75%)

Maatregel 4: Regionale samenwerking in de 
regio bevorderen

Deze maatregel is in lijn met het grondstoffenakkoord 
en biedt de markt ruimte om te innoveren en mee 
te werken aan de transitie naar een circulaire 
economie. Concreet houdt deze maatregel in 
dat er vanaf 2023 in elk project aandacht is voor 
circulariteit. Deze maatregel kan gekoppeld worden 
aan maatregel 2. In welke mate dit kan en gewenst 
is, moet nog nader invulling aan gegeven worden. 
Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de 
verschillende assetgroepen en de markt.

Deze maatregel heeft als doel de ketensamenwerking 
binnen circulair bouwen te stimuleren. De maatregel 
geldt zowel voor de verdere ontwikkeling van de 
toepassing van groenmassa en baggerspecie als 
grondstof, als voor het verminderen van primaire 
materialen in beton en asfalt, als voor het verzamelen 
van data met betrekking tot gebruikte materialen in 
elektrische componenten en onderdelen.
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assetgroep Groen toepasbaar zijn binnen de 
assetgroep Vaarwegen. Onderzoek en testen 
kunnen leiden tot het toepassen van biobased 
alternatieven in lichte oeverconstructies als 
vervanger voor hout (of staal). 

• Herzien van de ontwerpeisen en waar mogelijk 
binnen de normering de ontwerpeisen 
versoepelen. Met name de gewenste 
ontwerplevensduur is van groot effect op de 
materiaalkeuze (nu staal). Met een expertgroep 
de ontwerpeisen voor vaarwegen doornemen 
om gedegen en onderbouwde aanpassingen in 
de eisen te doen. 

Vaste kunstwerken
Bij vaste kunstwerken ligt de belangrijkste focus 
voor circulair materiaalgebruik bij het verminderen 
van (primair) materiaalgebruik en het reduceren van 
de milieu impact van de vaste kunstwerken. Het doel 
is voornamelijk om de grote hoeveelheden beton te 
verminderen bij de aanleg van de kunstwerken. Dit 
vertaalt zich in de volgende stappen:
• Slim en minimalistisch ontwerp van nieuwe 

of te vervangen kunstwerken. Veel van de 
huidige kunstwerken zijn over gedimensioneerd 
en gebruiken daardoor meer materiaal dan 
noodzakelijk voor de functie. Dimensionering 
wordt voornamelijk bepaald door de 
ontwerpeisen. Het herzien en versoepelen van 
de ontwerpeisen is een eerste stap om te komen 
tot een slimmer ontwerp. Het ontwerp moet 
uiteraard altijd voldoen aan de veiligheidseisen.

• Ontwerpvarianten afwegen op milieukosten 
(door middel van een MKI berekening) en 
levenscycluskosten. Het betrekken van deze 
twee parameters in het ontwerpproces draagt 
bij aan een beter en meer circulair ontwerp over 
de gehele levenscyclus. Varianten worden op 
deze manier niet alleen op investeringskosten 
beoordeeld.  

• Ontwerpen vanuit standaardisering van 
onderdelen (of modulaire onderdelen). Doel 
is om te werken richting eenduidigheid en 
herbruikbaarheid van modulaire onderdelen 
waarmee de uitwisselbaarheid wordt vergroot 
en onderdelen eenvoudiger in een volgende 
levenscyclus in te zetten zijn zonder grote 

5.1 INTRODUCTIE 

In hoofdstuk 4 Beleidsdoelstellingen circulair 
hebben we een kader bepaald om richting te 
geven aan circulair materiaalgebruik binnen 
beheer en onderhoud van de provinciale assets. 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op circulair 
materiaalgebruik per assetgroep en worden 
de algemene maatregelen die daaruit volgen 
gepresenteerd, waarmee de provincie effectief kan 
bijdragen aan de hiervoor geformuleerde doelen.

Groen
De focus voor circulair materiaalgebruik binnen 
beheer en onderhoud van de assetgroep groen ligt 
bij het inzetten van de reststromen voor de productie 
van grondstoffen/nieuwe materialen. De volgende 
stappen moeten hiervoor gezet worden:
• Inzicht krijgen in de kwaliteit en precieze 

samenstelling en gebruiksmogelijkheden van 
de vrijkomende groenstromen 

• De prestatiecontracten benutten om meer 
sturing te geven op verwerking en toepassing 
van de vrijkomende groenstromen. Op dit 
moment wordt dit veelal aan de uitvoerende 
partij overgelaten. 

• Ketensamenwerking zoeken met producenten 
van biobased producten of andere afnemende 
partijen om te komen tot hoogwaardige 
grondstoffen uit en hoogwaardige toepassing 
van de reststromen.

Vaarwegen
Voor circulair materiaalgebruik binnen de assetgroep 
vaarwegen ligt de uitdaging bij het inzetten van 
de natuurlijke aangroei van slib/bagger voor een 
hoogwaardige toepassing, bij voorkeur binnen het 
eigen areaal van de provincie. De volgende stappen 
kunnen gezet worden om dit te bereiken:
• Innoveren op gebied van bouwen met 

baggerspecie, ketensamenwerking zoeken 
met partijen/start-ups die zich richten op 
ontwikkelingen op dit vlak. 

• Biobased alternatieven testen in pilots en 
opschalen voor gehele of gedeeltelijke 
oeverconstructies. Hierin samenwerken met de 
assetgroep Groen en onderzoeken of biobased 
producten van groene reststromen uit de 

5 CIRCULAIR MATERIAALGEBRUIK aanpassingen. Om te komen tot een werkbare 
standaardisering zal nader onderzoek nodig 
zijn om inzicht te krijgen in componenten en 
onderdelen die te standaardiseren zijn en op 
welke wijze dit mogelijk is. Voor een leuning zal 
gelden dat dit makkelijker te standaardiseren 
is dan bijvoorbeeld een constructief element. 
Door in het ontwerpproces de voorkeur voor 
standaardisering op te nemen, zal het aantal 
beschikbare en herbruikbare onderdelen de 
komende jaren toenemen.

Wegen
Binnen de assetgroep wegen zijn twee onderdelen 
van groot belang om nader mee aan de slag te gaan 
om circulair materiaalgebruik te bevorderen: het 
gebruikte asfalt en de fundering onder de wegen. De 
volgende stappen kunnen hierbij genomen worden:
• Samenstelling van asfalt vastleggen om bij 

einde levensduur beter te kunnen hergebruiken/
recyclen. Hiervoor dient een materialenpaspoort 
opgesteld te worden. Advies is om aan te sluiten 
bij de huidige ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld 
het Pavement Information Model (PIM). Hierin 
wordt landelijk toegewerkt naar een model 
waarin eenduidig informatie wordt verzamelend 
specifiek voor de wegenbouw.  

• Ontwikkelingen voor circulair funderingsmateriaal 
volgen en/of stimuleren. Doel is om alternatieven 
te onderzoeken voor de puinfundering in een 
wegconstructie. In de huidige situatie wordt 
vrijkomend puin (uit onder andere de GWW 
en de B&U, de Burgerlijke en Utiliteitsbouw) 
laagwaardig hergebruikt in de wegfundering. 
Echter is de verwachting dat het vrijkomende 
puin de komende jaren hoogwaardiger in 
bijvoorbeeld betonconstructies/betonelementen 
kan worden toegepast. Met een tekort aan 
secundaire materialen (puin) in de betonindustrie 
om aan de circulaire doelstellingen te voldoen 
is het wenselijk om vrijkomende puin niet als 
funderingsmateriaal in de wegconstructie 
te gebruiken. Onderzoek naar alternatieven 
funderingsmaterialen is noodzakelijk omdat het 
aanbod van puin zal afnemen.  

Beweegbare kunstwerken
Een groot deel van de invulling voor circulair 
materiaalgebruik binnen de assetgroep vaste 
kuntwerken is ook voor beweegbare kunstwerken 
van toepassing. Dit geldt met name voor de 
civieltechnische onderdelen. Belangijk bij deze 

assetgroep is om meer inzicht en informatie 
te verzamelen van de overige onderdelen, 
zoals elektrotechnische componenten en de 
bewegingswerken. Het doel hiervan is om duidelijk 
te krijgen waar de grootste milieu impact en grootste 
hoeveelheden schaarse en/of uitputtingsgevoelige 
materialen zich bevinden en op welke wijze dit 
verbeterd kan worden. De volgende stappen zijn 
hierbij nodig:
• Samenwerking zoeken met andere landelijke 

en regionale overheden en andere partijen 
om gezamenlijk een onderzoek uit te voeren 
naar het materiaalgebruik in elektrotechnische 
besturingen en bewegingscomponenten, maar 
ook signalering, beveiliging en verlichting. 
Partijen die hiervoor in aanmerking komen 
zijn Rijkswaterstaat, andere provincies, 
waterschappen en havenbedrijven. Deze 
partijen hebben vergelijkbare componenten in 
hun assets en daarmee dezelfde uitdaging. 

• Informatie verzamelen bij nieuwe projecten 
van de te gebruiken materialen en dit in een 
materialenpaspoort vast laten leggen. 

5.2 MAATREGELEN

In deze paragraaf beschrijven we welke maatregelen 
er integraal door de provincie Zuid-Holland genomen 
kunnen worden om circulair materiaalgebruik binnen 
beheer en onderhoud van de provinciale assets te 
versnellen. De genoemde maatregelen hebben een 
verschillende invulling binnen de assetgroepen, 
waarbij de relevantie per assetgroep verschilt. Dit 
in lijn met de benoemde focus per assetgroep in de 
vorige paragraaf. De overall maatregelen zijn: 
• Verminderen van materialen in ontwerp 
• Ontwerpen op basis van MKI
• Data vastleggen van gebruikte materialen
• Biobased alternatieven onderzoeken
• Reststromen inzetten als materiaal

We beschrijven iedere maatregel inhoudelijk 
inclusief voorbeelden. Daarnaast geven we de 
effectiviteit, financiën en risico’s ter indicatie weer. 
Op de volgende pagina lichten we de indicatie 
weergave verder toe met een legenda.
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Milieu- en circulariteitswinst
Het effect dat de maatregel heeft op het verlagen 
van de milieu impact en/of hoeveelheid gebruikt 
materiaal, uitgedrukt in het percentage verwachte 
verlaging van de MKI-waarde en/of percentage 
verwachte verlaging van de hoeveelheid materiaal. 

0-20%

20-40%
40-60%

60-80%

80-100%

Kosten
De extra kosten die de maatregel met zich 
meebrengt boven op het investeringsbudget.

< € 100.000

€ 100.000 – 500.000
€ 500.000 – 1.500.000

€ 1.500.000 – 4.000.000

€ > 4.000.000

Risico
Inschatting of de maatregel extra risico’s meebrengt, 
met name in relatie tot de kwaliteit van de assets.

nihil 

gering (standaard en veelvuldig 
toegepast in de praktijk, effect 
voorspelbaar)

normaal risico (standaard+, er is 
praktijk data beschikbaar/effect 
goed in te schatten)

groot (vernieuwend, geringe data 
beschikbaar/effect maar beperkt 
voorspelbaar)

zeer groot (innovatief, geen 
praktijkdata beschikbaar/effect niet 
voorspelbaar)

Maatregel geldt wel/niet voor assetgroep

Het durven stellen van nieuwe en andere vragen 
staat centraal in deze maatregel. Vragen waar je 
aan kunt denken zijn: welke rekengetallen hanteer 
ik? Welke levensduur heb ik voor ogen? Wat zijn 
te verwachten locatie specifieke veranderingen in 
de toekomst? Hoe reëel zijn deze verwachtingen 
en op welke manieren kunnen deze eventueel 
opgevangen worden? Het stellen van deze vragen 
zal leiden tot nieuwe ontwerpen.

Impact van de maatregel
Door in te zetten op een passend ontwerp bij de 
beoogde vraag is de verwachting dat een flinke 
milieuwinst en materiaalwinst kan worden behaald. 
Een flexibel ontwerp zal eerder in de tijd aangepast 
worden waarbij inzet van materieel nodig is. Een 
deel van de milieuwinst wordt daardoor weer te niet 
gedaan (minder materiaal, mogelijk hogere CO2-
uitstoot).
De werkelijk besparing is per assetgroep zeer 
verschillend en is door de grote verscheidenheid 
aan objecten niet exact te bepalen. Verwacht wordt 
dat een reductie van circa 30% mogelijk is op het 
huidige materiaalgebruik en daarnaast een reductie 
van de MKI-waarde met 20%.

Kosten van deze maatregel zijn beperkt. Een 
efficiënt ontwerp draagt bij aan verlaging van de 
kosten, zowel in materiaal als in materieel. 

Bij het afwijken van de huidige standaard eisen 
neemt het risico toe. Het is immers nog onbekend 
wat de effecten zijn op de langere termijn. Wel 
kunnen de aanwezige risico’s op bijvoorbeeld 
bezwijken verkleind worden met behulp van 
berekeningen en expertise. Het ontwerpen op basis 
van lager materiaalgebruik introduceert een risico. 
Door middel van gericht risicomanagment dient 
bepaald te worden welke preventieve maatregelen 
nodig zijn om het falen van het object te voorkomen. 
Hierbij kun je denken aan gerichte monitoring op 
vervorming van de constructie. Op voorhand is het 
lastig te bepalen welke onderdelen van het ontwerp 
geoptimaliseerd kunnen worden, daarom kunnen 
er op dit moment geen aanvullende maatregelen 
benoemd worden. Belangrijkste uitgangspunt is dat 
het te allen tijde van belang is om een constructief 
veilig ontwerp te maken.

Beschrijving van de maatregel
De maatregel is gebaseerd op de hoogste treden 
van het 10R-model, zie paragraaf 2.2, R0 - Refuse, 
R1 - Rethink en R2 – Reduce, en heeft als doel 
om kritisch na te denken over het ontwerp, de 
uitgangspunten, de randvoorwaarden, het gebruik 
en levensduur. Dit is in lijn met de eerste stap in de 
trias materia: gebruik zo min mogelijk materiaal, zie 
figuur 11.

Bewust de kaders van het ontwerp evalueren, 
resulteert in een beter afgestemd ontwerp op de 
beoogde functie. Dit is met name van toepassing 
bij assets met een lange levensduur en hoge 
investeringskosten. Hierbij wordt vaak gekozen 
voor een robuust en over gedimensioneerd 
ontwerp, veelal rekening houdend met een mogelijk 
toekomstige benodigde vergrote capaciteit. 
Ontwerpen moeten standaard voldoen aan nationale 
eisen en richtlijnen. Daar bovenop gelden specifieke 
eisen zoals gesteld in de verschillende handboeken 
van de provincie. De handboeken houden niet of 
nauwelijks rekening met efficiënt materiaalgebruik. 
Hier valt dus veel circulariteitswinst te behalen. 
Standaardoplossingen zijn oplossingen die 
voor bijna iedere situatie goed werken en gaan 
niet uit van specifieke lokale omstandigheden. 
Standaardoplossingen zijn dan ook per definitie over 
gedimensioneerd. De verwachting is dat door het 
ontwerp specifiek te maken voor de locatie, functie 
en levensduur kunnen hoeveelheden materiaal 
worden uitgespaard. 
 
Ook is de aanbeveling om goed na te gaan wat 
de toekomstige ontwikkeling is van een asset 
op een specifieke locatie en in welke mate het 
zinvol is om hier op voorhand rekening mee te 
houden als dit leidt tot een over gedimensioneerd 
ontwerp. Een extra groot of zwaar ontwerp 
kan bijvoorbeeld voldoen aan een toename 
van de verkeersintensiteit of verkeerslasten. 
Echter, aanpasbaarheid op de toekomst kan ook 
gewaarborgd worden door rekening te houden met 
een zekere mate van flexibiliteit van de constructie 
of modulariteit van de asset. Een constructie die zich 
makkelijk laat uitbreiden of vervangen beperkt het 
materiaalgebruik.

Milieuwinst kosten risico

VERMINDEREN VAN MATERIALEN IN ONTWERP
Figuur 11: 
Trias Materia 
(bron: Van 
de Griendt, 
2017)
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illustratie naast elkaar op MKI waarde gezet. Er is 
hier duidelijk te zien waar de verschillen in totale 
waarde en per onderdeel zitten.
 
Impact van de maatregel
MKI-waarde brengt direct in beeld wat de mileuimpact 
is van een voorgenomen ontwerp. Varianten zijn op 
basis van circulariteit en milieuimpact tegen elkaar af 
te wegen, naast andere aspecten zoals investering, 
levenscycluskosten en risico’s. Inzicht geven in 
en bewust afwegen op basis van de milieuimpact 
draagt bij aan het onderbouwen van de keuzes. Dit 
is een relatief eenvoudige manier om concreet de 
milieu impact te verlagen en circulaire toepassingen 
te vergroten.

Afhankelijk hoe de afweging wordt gemaakt, zijn 
de op basis van MKI-waarde gekozen oplossingen 
doorgaans duurder qua investering. Op de totale 
levensduur zijn de kosten in veel gevallen lager 
omdat er een hogere restwaarde of langere 
levensduur wordt gerealiseerd. Er dient rekening te 
worden gehouden met hogere ’out of pocket’ kosten 
op de korte termijn. 

Bij het hanteren van deze maatregel zijn geen 
extra risico’s te voorzien. Ontwerpen op MKI-
waarden betreft een extra parameter ten opzichte 
van de huidige parameters waarop het ontwerp 
wordt beoordeeld. In die zin kan de MKI-waarde als 
verzwarende ontwerpeis worden gezien, waarbij 
het risicoprofiel voor de scope van het project 
ongewijzigd blijft.   

Beschrijving van de maatregel
Relevante vragen om inzicht te krijgen in het 
milieueffect van beoogde ontwerpoplossingen zijn: 
wat is de milieu impact van een product of materiaal? 
Hoeveel uitstoot komt er vrij bij de realisatie, beheer 
en onderhoud en demontage van assets? Om deze 
effecten op een gestandaardiseerde manier in 
beeld te brengen is door Rijkswaterstaat DuboCalc 
ontwikkeld, een tool die kwantitatief de milieu impact 
over de totale levenscyclus van een bouwwerk of 
materiaal/product berekent. MKI-berekeningen 
zijn een handig hulpmiddel bij het vergelijken 
van verschillende ontwerpoplossingen. Een MKI-
berekening kijkt naar de impact in alle fases over de 
gehele levenscyclus zoals in figuur 12 schematisch 
is weergegeven en biedt de mogelijkheid voor 
nadere analyse op verschillende niveaus. 

Milieuwinst is te behalen wanneer tijdens het 
ontwerpproces MKI-berekeningen worden gebruikt. 
De berekeningen geven direct inzicht in de milieu 
impact en op welke onderdelen relevante winst 
te behalen valt. Ter illustratie zijn in figuur 13 als 
voorbeeld de verschillende asfalt mengsels ter 

Milieuwinst Kosten Risico

ONTWERPEN OP BASIS VAN MKI

Figuur 12: Fases binnen 
de levenscyclus (bron: 
RaMaC)

Figuur 13: Branchegemiddelde 
MKI van 17 asfaltmengsels 
(bron: Bouwend Nederland, 
2017

aanvullingen.  Als de soort data en uitwisselbaarheid 
gewaarborgd wordt, is het van ondergeschikt belang 
op welke manier invulling gegeven wordt aan het 
materialenpaspoort. 

In de markt is er een grote verscheidenheid aan 
softwarepakketten om data over materialen in 
te verzamelen. De keuze hangt sterk af van de 
reeds in gebruikzijnde systemen, de mate waarin 
deze aangepast kunnen worden, de vast te leggen 
informatie en de bijdrage in de ontwikkeling van 
nieuwe systemen als opdrachtgever. De aanbeveling 
is ook hierbij om de ontwikkelingen binnen Platform 
CB’23 te blijven volgen.

Impact van de maatregel
Het verzamelen van materiaalgegevens verhoogt de 
mogelijkheid om de materialen op een hoogwaardige 
manier her te gebruiken en draagt bij aan behoud 
van kwaliteit als onderhoudsvoorschriften worden 
nageleefd. Hergebruik kan hiermee met 50% 
toenemen, wat een grote positieve bijdrage heeft 
op de milieu impact en circulariteit van de assets.

Het bijhouden en onderhouden van extra data in de 
beheerdatabase brengt extra werkzaamheden met 
zich mee, en daarmee extra kosten. De omvang van 
de kosten is afhankelijk van de omvang van de bij te 
houden data en de wijze waarop de beheerdatabase 
up to date wordt gehouden. Met betrouwbare data 
kunnen onderzoekskosten bespaard worden en zijn 
onderbouwde keuzes met betrekking tot hergebruik 
van materialen te maken. Dit zorgt op termijn voor 
een mogelijke kostenbesparing.

Het grootste risico in deze maatregel is het niet 
strikt bijhouden van de beheerdatabases.  Zodra 
de betrouwbaarheid in het geding komt, stijgen 
de kosten door onderzoek naar de verificatie. Ook 
verliest de database zo waarde en daarmee gaan 
de geïnvensteerde kosten voor het opbouwen 
van de database verloren. Een ander risico is de 
beperkte uitwisselbaarheid van de data en daarmee 
het beperkte gebruik door externe partijen. Ten alle 
tijden is het van belang dat de data goed en voor 
iedereen toegankelijk is. 

Beschrijving van de maatregel
Het beschikken over de juiste data is van groot 
belang om materialen in de nabije toekomst 
hoogwaardig her te gebruiken en circulair 
materiaalgebruik na te streven. Op dit moment is 
data over materiaalgebruik vaak niet voorhanden, 
verouderd of incompleet. Wanneer we een transitie 
naar een circulaire economie willen versnellen, is 
het verzamelen en vastleggen van data cruciaal. 
Regel is dat hoe abstracter de beschikbare data 
is, hoe laagwaardiger de herbruikbaarheid van 
materialen is zonder aanvullend onderzoek. Het is 
dus van belang om gericht data te verzamelen en 
vast te leggen van alle gebruikte materialen bij DBO, 
GO en één-op-één vervanging van de provinciale 
assets. Door data vast te leggen, kan de voortgang 
gemonitord worden en worden er handvatten voor 
nadere bijsturing indien noodzakelijk gegenereerd.

Wanneer de provincie besluit om meer data over 
materialen vast te leggen, zijn er twee vervolg 
vragen te stellen: welke data is van belang en op 
welke manier leggen we de data vast?  De uitdaging 
hierbij is dat in een periode van transitie er nog 
geen vastgestelde richtlijnen voor datamanagement 
beschikbaar zijn en de inzichten in de tijd veranderen. 
Het advies is om de landelijke ontwikkeling omtrent 
materiaalpaspoorten te volgen en de standaarden 
over te nemen conform de leidraden van Platform 
CB’23. Het platform werkt toe naar een algemeen 
gedragen standaard en geeft op dit moment een 
goede richting in de benodigde informatie binnen de 
circulaire bouweconomie. In de leidraad Paspoorten 
voor de bouw is nadere informatie te vinden over de 
mogelijke inhoud van de paspoorten. 

Eenduidige vastlegging van de soort data is 
van groot belang om in de toekomst efficiënt om 
te kunnen gaan met de verzamelde informatie. 
Daarnaast is het van belang om de database flexibel 
in te richten waarbij ruimte is voor toekomstige 

Milieuwinst Kosten Risico

DATA VASTLEGGEN VAN 
GEBRUIKTE MATERIALEN
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materialen voor de beoogde toepassingen die 
passen binnen de doelstellingen van de provincie. 
Op dit moment worden biobased materialen vooral 
toegepast in niet constructieve toepassingen, 
zoals bijvoorbeeld straatmeubilair. In de nabije 
toekomst zijn ook hoogwaardige en constructieve 
toepassingen te verwachten. 

Binnen deze maatregelen is het doen van gericht 
onderzoek naar biobased materialen en het 
uitvoeren van pilots met nieuwe biobased materialen 
van belang om onderbouwde afwegingen te kunnen 
maken. Van tevoren moeten de doelstellingen en 
criteria vast worden gesteld zodat een eerlijke 
beoordeling van alternatieven geborgd kan worden. 

Enkele voorbeelden van biobased materialen:
• Gebruik van lignine als natuurlijk bindmiddel in 

asfalt ter vervanging van bitumen. Lignine is 
een biopolymeer en is een veel voorkomend 
organische materiaal. 

• Olifantengras (miscanthus) als natuurlijk 
vulmiddel in beton waardoor een percentage 
primair materiaal wordt uitgespaard.

• Bouwen in hout van bedieningshuizen, 
verkeersportalen tot verkeersborden. Hout 
is in veel verschillende samenstellingen en 
kwaliteiten een veelzijdig natuurlijk materiaal. 
Met het juiste gebruik van hout heeft het 
materiaal een lange levensduur en kan het vele 
malen worden hergebruikt. 

• Grasvezels in biocomposieten als vangrail. 

Impact van de maatregel
Milieuwinst is door het hernieuwbare aspect van 
biobased materialen groot. Wel dient er rekening te 
worden gehouden met de milieuaspecten, benodigd 
energiegebruik en CO2-uitstoot bij de gehele 
productie en de herbruikbaarheid/losmaakbaarheid 
einde levensduur. 

Biobased materialen zijn op dit moment vaak nog 
duurder dan de niet biobased alternatieven. Hierbij 
geldt dat bij een grotere vraag de kosten gaan 
dalen zodra de opschaling is gerealiseerd en dat 
er mogelijkheden zijn om vrijkomende materialen 
van beheer en onderhoud van bijvoorbeeld groen 
en vaarwegen in te zetten.

Risico’s zijn de onbekendheid hoe het biobased 
materiaal zich over langdurige periode onder 
bijvoorbeeld verschillende weersinvloeden houdt. 
Gebruik van nieuwe producten kan ongewenst 
resultaten opleveren.

Beschrijving van de maatregel
Binnen de circulaire economie worden twee 
systemen/cycli onderscheiden: de technische 
cyclus en de biologische cyclus zoals afgebeeld 
in figuur 14. De technische cyclus richt zich op 
het zo lang mogelijk gebruiken van materialen en 
grondstoffen en de biologische cyclus gaat in op 
de cascadering van hernieuwbare en natuurlijke 
grondstoffen. Cascadering wil zeggen dat het proces 
trapsgewijs doorlopen wordt, van hoogwaardige 
naar laagwaardige toepassing. Uit groenmassa 
worden bijvoorbeeld eerst de sappen benut en later 
de vezels. Beide worden gezien als grondstof voor 
biobased materialen.

Het aanbod en variatie in biobased materialen is 
zeer uitgebreid met vele soorten en maten, met 
uiteenlopende eigenschappen. Kijken we naar de 
volledig biobased alternatieven dan bieden deze 
vooral voor de assetgroepen groen en wegen 
goede mogelijkheden. Gedacht moet worden aan 
niet constructieve elementen zoals bijvoorbeeld 
straatmeubilair en wegbebakening. In de 
assetgroepen wegen en vaste kunstwerken zijn er 
ook tal van mogelijkheden waarbij deels biobased 
toevoegingen zijn gedaan. Het grote aanbod vraagt 
om nader onderzoek naar geschikte biobased 

Milieuwinst Kosten Risico

BIOBASED ALTERNATIEVEN ONDERZOEKEN

Figuur 14: Het vlinderdiagram – de 
circulaire economie in beeld (bron: Ellen 
MacArthur Foundation, 2015)

baggerstromen kansrijk worden geacht. De grootste 
winst is te behalen als deze stromen direct of 
indirect weer worden ingezet voor het produceren 
van nieuwe materialen waarbij primaire en niet-
hernieuwbare grondstoffen worden vermeden.

De vrijkomende groenstromen worden nu via de 
huidige contracten verwerkt in biomassacentrales. 
Energiewinning is een eenmalige toepassing van 
het materiaal en is daarom een zeer laagwaardige 
strategie binnen het 10R-model. De groenstromen 
lenen zich voor hoogwaardige toepassingen, maar 
dit vraagt wel om een andere behandeling van het 
materiaal. Een goed voorbeeld is grassificatie waarbij 
het gehele maaiproces zo wordt ingericht dat het 
maaisel optimaal wordt ‘geoogst’. Aandachtspunten 
hierbij zijn vervuiling in de bermen en de soort gras.  
Daarnaast zijn tijdstip, nabehandeling en verwerking 
hierbij cruciale factoren die grote invloed hebben 
op de eigenschappen van de vrijkomende grondstof 
en die de mate van hoogwaardig gebruik mogelijk 
maken. Dit heeft direct invloed op het sluitend 
krijgen van de businesscase .

Iedere tien jaar komen in de cycli van het baggeren 
grote hoeveelheden bagger vrij die worden 
afgevoerd. De samenstelling van het slib is zeer 
fijn waardoor de constructieve waarde ervan laag 
is. Hoewel er nog volop ontwikkeling nodig is, 
lijken de eerste proeven hoopvol om constructieve 
bouwblokken te maken uit vrijkomend slib, waarbij 
er een minimale toevoeging van cement nodig 
is. Deze blokken zijn qua massa lichter dan 
traditionele betonblokken. De eigenschappen 
van de bouwblokken moet nog nader getest en 
uitgezocht worden, maar de blokken zouden een 
prima vervanger kunnen zijn voor bijvoorbeeld 
de verschillende oeverconstructies binnen het 
provinciale areaal. Advies is om aan te sluiten bij de 
landelijke innovatienetwerken op dit vlak en daarin 
te participeren als provincie. 

Impact van de maatregel 
De maatregel heeft grote invloed op het verminderen 
van primaire grondstoffen. Daarnaast worden 
reststromen beter en hoogwaardiger benut. Door 
beide optimalisaties zal de milieu impact sterk 
verminderen. Meer dan 80% reductie van MKI 
waarde en reductie in percentage gebruikt primair 
niet-hernieuwbaar materiaal is op termijn haalbaar 
als met deze maatregel kringlopen volledig gesloten 
worden. 

Om de kringlopen volledig te sluiten is veel 

Beschrijving van de maatregel
Circulair bouwen gaat over hoogwaardig 
hergebruiken van materialen en grondstoffen 
met een zo laag mogelijke milieu impact. Bij 
alle assetgroepen zijn er grote hoeveelheden 
reststromen die in bijna alle gevallen laagwaardig 
worden ingezet. Daarnaast zien we veel vergelijkbare 
materialen die worden toegepast voor het beheer en 
onderhoud, maar vanuit primaire bronnen.

Het inzetten van reststromen als materiaal biedt 
grote kansen voor de provincie Zuid-Holland. Dit 
kan op twee manieren worden toegepast:
1. Primaire materialen vervangen door 
secundaire reststromen (asssetgroepen wegen en 
vaste kunstwerken)
2. Hoogwaardig inzetten van hernieuwbare 
reststromen ten behoeve van de productie 
van grondstoffen voor biobased materialen 
(assetgroepen groen en vaarwegen)

Wegen en vaste kunstwerken
Bij de assetgroepen wegen en vaste kunstwerken 
zien we grote in- en uitstroom van de materialen 
asfalt en beton. Daarnaast zien we een groot 
verbruik van nieuw (primair) materiaal. Binnen deze 
assetgroep kan dit geoptimaliseerd worden door 
de vrijkomende reststromen te benutten in nieuwe 
constructies en zo het percentage secundaire 
materiaal in asfalt en beton verhogen. Op dit vlak 
ontwikkelt de hele keten op dit moment. Aansluiten 
bij samenwerkingen in de keten en daarbij kennis en 
expertise uitwisselen is dus zeer waardevol.

Groen en vaarwegen
In aanvulling op de maatregel ‘Biobased alternatieven 
onderzoeken’ zijn in de materialen footprints 
een aantal materiaalstromen geïdentificeerd als 
potentieel biobased inputmateriaal. Hierbij denken 
we aan de materiaalstromen die een natuurlijke 
onuitputtelijke aanwas hebben en om die reden 
als hernieuwbaar gezien kunnen worden. We 
zien dit voornamelijk bij de assetgroepen groen 
en vaarwegen, waarbij de groenstromen en 

Milieuwinst Kosten Risico

RESTSTROMEN INZETTEN ALS MATERIAAL
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onderzoek en ontwikkeling nodig de komende jaren. 
Op de langere termijn zullen kosten mogelijk lager 
uitvallen dan nu het geval is. Door de hoge ontwikkel- 
en investeringskosten is er op de korte termijn een 
kostenverhoging voorzien. De extra kosten zullen 
sterk variëren per materiaal en toepassingsgebied. 
Hergebruik van asfalt en beton zal relatief lage 
ontwikkelkosten hebben. Nieuwe productinnovaties 
op basis van groenmassa en baggerspecie hebben 
naar verwachting hogere ontwikkelkosten. 

De risico’s zijn per materiaalsoort en 
toepassingsgebied verschillend van lage extra 
risico’s tot zeer een innovatief en hoog risicoprofiel. 
Hoe meer onderzoek en expertise er beschikbaar 
is van een materiaal (denk bijvoorbeeld aan asfalt 
en beton), hoe beter de risico’s zijn in te schatten 
bij toepassingen in een project. Belangrijk om bij 
elke vernieuwing extra aandacht te hebben voor de 
mogelijke nadelige effecten en risico’s.

Figuur 15: Bouwblokken van baggerspecie (bron: 
NETICS, KVK Innovatie top 100)
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Samen met een marktpartij delen van een project 
voorbereiden, engineeren  en uitvoeren geeft de 
mogelijkheid om veel gedetailleerde kennis op te 
doen. De interactie met de marktpartijen draagt 
voor de provincie bij aan een beter begrip van 
de materie in zowel theoretische als praktische 
zin. Er zijn verschillende mogelijkheden voor 
samenwerkingsverbanden waarbij tijdens de 
aanbesteding voornamelijk wordt gegund op kwaliteit. 
Samenwerkingsverbanden zijn goed toepasbaar in 
projecten waarbij de lokale omstandigheden onder 
verantwoordelijkheid van de provincie vallen en 
uitvoeringskennis van grote invloed kan zijn op 
het ontwerp. Er kan dan in gezamenlijkheid een 
betere oplossing worden gevonden dan wat voor 
de partijen afzonderlijk niet of lastig mogelijk is. 
Met circulariteit ligt de uitdaging in het hoogwaardig 
hergebruik van secundaire materialen vrijkomend uit 
beheer en onderhoud in nieuwe projecten. Omdat 
een samenwerkingsverband ook meer inzet van 
de provincie Zuid-Holland vraagt, is de doelstelling 
om in 10% van de projecten te werken met een 
samenwerkingsverband, waarbij het verzamelen 
van kennis en deze verder uitdragen binnen de 
eigen organisatie als doel wordt opgenomen.

Marktpartijen, leveranciers en producenten 
ontwikkelen nieuwe producten en toepassingen 
die in de praktijk getest moeten worden om verder 
op te schalen. Ontwerpvrijheid aan marktpartijen 
in aanbestedingen maakt dit verder mogelijk. 
Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de inzet 
van groenmassa of baggerspecie tot nieuwe 
grondstof of nieuw bouwmateriaal. Marktpartijen 
zullen sneller innoveren wanneer de invulling van 
de ontwerpvrijheid hoger gewaardeerd wordt in 
de aanbestedingen. De provincie doet hiermee 
gericht kennis en ervaring op door mee te kijken 
met de marktpartij. Het advies is om circulaire 
ontwerpvrijheid toe te passen in minimaal 25% van 
aan te besteden projecten. 

Circulaire uitvragen
Vanaf 2030 zullen alle overheidsaanbestedingen 
circulair zijn. Overheden gaan vanaf dat moment 
daadwerkelijk circulair inkopen. Vanaf 2023 zijn alle 

6.1 INTRODUCTIE 

Circulair aanbesteden is een krachtig middel om 
samen met marktpartijen de doelstellingen voor een 
circulaire economie te behalen. Met gericht inrichten 
van aanbestedingen kan de impact groot zijn, denk 
bijvoorbeeld aan het effect van de introductie van 
de CO2-prestatieladder en de snelheid waarmee 
marktpartijen aan de slag zijn gegaan met het 
verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering en 
de projecten. Aanbestedingen zijn dus een goed 
instrument om verandering in gang te zetten en te 
sturen, mits deze op de juiste wijze worden ingezet. 
Bij verkeerd gebruik, bijvoorbeeld door het opleggen 
van onredelijke eisen binnen een aanbesteding, 
wordt er veel risico gelopen. 

Vanuit beleid en het materiaalgebruik is er richting en 
focus gegeven in de doelstellingen en maatregelen 
binnen de verschillende assetgroepen, zie hoofdstuk 
4 en 5. Met de in de volgende paragraaf benoemde 
maatregelen ondersteunen de aanbestedingen de 
gekozen richting. De geformuleerde maatregelen 
gelden voor alle assetgroepen.

6.2 MAATREGELEN

De maatregelen met betrekking tot circulair 
aanbesteden zijn in drie thema’s te verdelen: 
kennisontwikkeling, circulaire uitvragen en 
monitoring. Per thema beschrijven we de 
maatregelen en stappen die genomen kunnen 
worden voor circulair aanbesteden. 

Kennisontwikkeling
In de tijd van de transitie naar een volledig circulaire 
economie in 2050 is veel te leren en te ontdekken. 
Kennis is hierin relatief makkelijk te vergaren. 
Aanbestedingen bieden de mogelijkheid om veel 
kennis en ervaring op te doen in de komende jaren. 
De meest effectieve manieren zijn werken in een 
samenwerkingsverband of de markt uitdagen door 
vrijheden mee te geven in de aanbesteding. Binnen 
kennisontwikkeling adviseren we twee maatregelen:

6 CIRCULAIR AANBESTEDEN
Maatregel 1: Samenwerkingsverbanden

Maatregel 2: Circulaire ontwerpvrijheid voor 
de markt

benodigde hoeveelheden primaire materialen.
Advies is om terughoudend te zijn met kwanitatieve 
criteria omdat dit veel inspanning vraagt in de 
voorbereiding door de provincie en veel inspanning 
van de inschrijvers verlangt. 
De circulaire gunningscriteria zijn op verschillende 
plekken in ontwikkeling. Door het opdoen van kennis 
en ervaring wordt het mogelijk meer gerichte en 
specifieke criteria te formuleren.  

Monitoring
Vanuit de analyse van de materialen footprints 
is duidelijk naar voren gekomen dat veel data en 
informatie ontbreekt en dat het lastig is om een 
vergelijking met een nul situatie te maken op dit 
moment. Met het oog op deze bevindingen stellen 
we de volgende maatregelen voor monitoring voor:

Deze maatregel moet de beheerdatabase gaan 
vullen met alle ontbrekende informatie. De maatregel 
dient zo snel mogelijk doorgevoerd te worden, zodat 
veel informatie over materialen verzameld wordt en 
er de komende jaren betere analyses uit te voeren 
zijn. Het verplichten van een materialenpaspoort 
in alle projecten vraagt enige voorbereiding over 
de wijze en inhoud. Het materialenpaspoort is 
dan een verplicht product als onderdeel van het 
opleverdossier. Verwezen wordt naar hoofdstuk 5 
waarin nader wordt ingegaan op de database waar 
de materialenpaspoorten onderdeel van kunnen 
zijn. Het advies is minimaal de herkomst, milieu 
impact, samenstelling en het onderhoudsregime 
van de materialen op te nemen. En al naar gelang 
de landelijke ontwikkelingen het materialenpaspoort 
verder uit te breiden. 

Ter ondersteuning van de circulaire paragraaf in 
aanbestedingen wordt de MKI-berekening van 
het contractontwerp toegevoegd. Doel hiervan 
is tweeledig. Enerzijds wordt hiermee door de 
projectorganisatie veel kennis opgedaan met 
MKI-berekeningen. Anderzijds maakt het aan de 
markt duidelijk dat MKI-berekening een volwaardig 
onderdeel is van het project en als belangrijk wordt 
gezien om te komen tot circulaire oplossingen. 
Afhankelijk van het soort project kan de berekening 
dienen als referentieberekening of als basis voor 
een gunningcriterium waarbij gegund wordt op MKI-
waarde reductie.  

uitvragen van de overheid, landelijk, provinciaal 
en gemeentelijk circulair, tenzij dit niet (volledig) 
mogelijk is (Transitieteam Circulaire Bouweconomie, 
2018). Deze actie volgt uit het Grondstoffenakkoord. 
Met betrekking tot circulaire uitvragen volgen twee 
maatregelen:
• In 2020 wordt in alle uitvragen een circulaire 

paragraaf met betrekking tot circulair 
materiaalgebruik opgenomen

• Maak een start met circulariteit als 
gunningscriterium in uitvragen. Er zijn hiervoor 
verschillende mogelijkheden die per soort 
project, inhoud en planning verschillen.

In de planning richting 2023 wanneer alle uitvragen 
100% circulair moeten zijn, is het nodig de komende 
jaren de circulaire paragraaf in aanbestedingen 
geleidelijk te gaan toepassen. Voorstel is om in 2020 
15% van de uitvragen te voorzien van een circulaire 
paragraaf, in 2021 40%, in 2022 75% en in 2023 
100%. 
De circulaire paragraaf zal minimaal moeten 
beschrijven hoe er in het project met de 
materiaalstromen wordt omgegaan, wat de 
doelstellingen van de provincie zijn en op welke 
wijze deze een plek in het project dan wel in de 
aanbesteding hebben gekregen. Ook zal beschreven 
moeten zijn hoe kennis wordt ontwikkeld en op 
welke wijze data wordt of moet worden vastgelegd. 

Aanvullend op maatregel 3, zullen in gelijke 
opschaling circulaire gunningscriteria opgenomen 
moeten worden in aanbestedingen van de provincie. 
In 2020 is in 15% van de aanbestedingen circulariteit 
als gunningscriterium opgenomen, in 2021 
40%, in 2022 75% en in 2023 100%. De weging 
van het criterium dient per project afzonderlijk 
bepaald te worden in afweging met de beoogde 
projectdoelstellingen. 
Circulaire gunningingscriteria zijn op te delen in 
kwalitatieve en kwantitatieve criteria: 
• Kwalitatieve criteria hebben betrekking op een 

visie, procesbeschrijving, mogelijkheden tot 
kennisontwikkeling of beschrijving van circulaire 
innovatie.

• Kwantitatieve criteria maken het mogelijk om 
cijfermatig verschillende aanbiedingen ten 
opzichte van elkaar af te wegen. Hierbij valt te 
denken aan het verlagen van de MKI waarde of 
bijvoorbeeld het verlagen van de hoeveelheid 

Maatregel 3: Circulaire paragraaf meenemen 
in aanbestedingen

Maatregel 4: Circulariteit als 
gunningscriterium

Maatregel 5: Materialenpaspoort toepassen 
in alle aan te besteden projecten

Maatregel 6: MKI-waarde bepalen van alle 
aan te besteden projecten
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totale hoeveelheid vrijkomend materiaal wordt 
46% hergebruikt en 39% gerecycled. 1% van de 
vrijkomende materialen gaat naar energiewinning, 
7% wordt gestort en 6% blijft achterig in de 
omgeving. De grootste uitgaande materiaalstromen 
is bagger (164.970 m3). In de materialen footprint 
per assetgroep is te zien dat de assetgroepen 
groen en vaarwegen materiaal producerende 
assetgroepen zijn. Bij beheer en onderhoud aan 
groen en vaarwegen komt meer materiaal vrij dan 
dat er benodigd is. Bij beheer en onderhoud aan de 
andere assetgroepen (wegen, vaste kunstwerken 
en beweegbare kunstwerken) zijn asfalt en beton 
de grootste materiaalstromen en worden relatief 
veel materialen met een hoge milieu impact 
gebruikt, zoals thermoplastisch materiaal en staal. 
Over het algemeen worden bij deze assetgroepen 
de vrijkomende materialen voornamelijk voor 
(laagwaardige) recycling ingezet en nog maar 
weinig voor hergebruik.

De inzichten uit de materialen footprint van de 
provinciale infrastructuur hebben we gebruikt om 
advies te formuleren op drie thema’s: beleid, circulair 
materiaalgebruik binnen beheer en onderhoud van 
de provinciale assets en circulair aanbesteden. 
Voor beleid adviseren we om drie doelstellingen 
op te nemen voor beheer en onderhoud aan de 
provinciale assets:
• Doelstelling 1: Reststromen inzetten als 

grondstoffen
• Doelstelling 2: Verminderen van gebruik van 

primaire materialen en verlagen van de milieu 
impact 

• Doelstelling 3: Vermindering van schaarse en 
uitputtingsgevoelige materialen

Deze drie doelstellingen passen binnen de rijksbrede 
doelstellingen voor de circulaire economie in 2050 
en de doelstellingen uit het grondstoffenakkoord, dat 
ook is ondertekend door de provincie Zuid-Holland.

Vanuit deze doelstellingen hebben we een aantal 
maatregelen geformuleerd voor de provincie 
waarmee op korte termijn concreet aan de slag 

7.1 CONCLUSIES

De provincie Zuid-Holland heeft grote ambities om 
de transitie naar een circulaire economie (CE) in 
Zuid-Holland te versnellen. Het doel van deze studie 
was om een materialen footprint te ontwikkelen 
van het beheer en onderhoud aan de provinciale 
infrastructuur zodat de provincie inzicht krijgt in 
materiaalgebruik en vrijkomende reststromen. 
Op basis van de materialen footprint kunnen 
concrete circulaire maatregelen voor het beheer 
en onderhoud van de provinciale assets worden 
bepaald, die bijdragen aan de transitie naar een 
circulaire economie in 2050. Een ander belangrijk 
doel van de studie was om op basis van het inzicht 
en mogelijke maatregelen doelstellingen en ambities 
te formuleren voor in het nog op te stellen beleid van 
de provincie Zuid-Holland.

In deze studie hebben we de materiaalstromen 
en de impact van het dagelijks beheer en 
onderhoud (DBO) en groot onderhoud (GO) van 
vijf assetgroepen geanalyseerd: wegen, groen, 
vaarwegen, vaste kunstwerken en beweegbare 
kunstwerken. De materialen footprint laat zien 
dat er binnen een aantal assetgroepen al circulair 
gewerkt wordt en dat er daarnaast veel kansen 
liggen om de transitie naar circulair beheer en 
onderhoud van de provinciale assets te versnellen. 
Er wordt bijvoorbeeld al veel vrijkomend materiaal 
hergebruikt bij beheer en onderhoud aan groen en 
vaarwegen, soms al in het eigen areaal (basalt). 
Daarnaast wordt er ook veel vrijkomend materiaal 
gerecycled. De verhouding gebruikt primair en 
secundair materiaal wisselt sterk per assetgroep. 
Hier liggen veel kansen, voornamelijk bij vaste en 
beweegbare kunstwerken en wegen.

We concluderen dat er jaarlijks totaal 240.040 
m3 materialen worden gebruikt voor het beheer 
en onderhoud aan de provinciale assets. Van 
deze hoeveelheid gebruikt materiaal is 68% 
primair materiaal en 32% gerecycled. De grootste 
ingaande materiaalstroom binnen het provinciale 
areaal is asfalt (89.702 m3). Er komen daarnaast 
jaarlijks 415.300 m3 materialen vrij bij het beheer 
en onderhoud aan de provinciale assets. Van de 

7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

kan worden gegaan richting circulair beheer en 
onderhoud van de assets:
• Jaarlijks twee pilots uitvoeren op het gebied van 

hergebruik van groenmassa en baggerspecie 
als grondstof

• In alle projecten de Milieukosten Indicator (MKI-
waarde) en de circulaire indicatoren vastleggen

• 100% circulair uitvragen in 2023 (met als 
tussenstappen in 2020 15%, in 2021 40% en 
in 2022 75%)

• Regionale samenwerking in de regio bevorderen

Dit rapport geeft inzicht in het materiaalgebruik, 
de vrijkomende reststromen en de impact van het 
materiaalgebruik binnen beheer en onderhoud van 
de provincie Zuid-Holland. De provincie kan aan de 
hand van het advies op de korte termijn concrete 
stappen zetten om circulair materiaalgebruik 
te stimuleren en richting 2050 ambities en 
doelstellingen te formuleren om de transitie naar een 
circulaire economie te versnellen. Samenwerking 
binnen keten en in de regio is hierbij van groot belang 
om samen stap voor stap de materiaalkringlopen 
te sluiten, milieu impact te verkleinen en waarde te 
beschermen. We raden de provincie aan om samen 
met marktpartijen en andere overheden en partijen 
de aangedragen maatregelen en aanbevelingen 
uit te voeren en nader te onderzoeken om zo tot 
circulair beheer en onderhoud van de provinciale 
assets te komen in 2050.
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instantie gedacht. De ontbrekende data hebben 
we aangevuld met standaarddata en met data van 
referentieassets, zoals toegelicht in paragraaf 2.3 
en 2.7. Onze aanbeveling is om deze database van 
provincie de komende jaren aan te vullen met de 
ontbrekende data zodat een monitoring kan worden 
opgezet en er ook binnen de projecten en binnen de 
beheer- en onderhoudscontracten met gedegen data 
gewerkt kan worden. In hoofdstuk 5 en 6 hebben we 
hier al een aantal aanbevelingen voor opgenomen, 
zoals het materialenpaspoort en het aanvullen en 
standaardiseren van de beheerdatabase.

Er kan geconcludeerd worden dat er diverse 
voorbeelden zijn van pilots en proeven binnen de 
provincie, maar dat het vaak ontbreekt aan overzicht, 
analyse en evaluatie waardoor het leereffect en 
eventuele opschaling beperkt blijken. Los van de 
maatregelen in hoofdstuk 4, 5 en 6 is de aanbeveling 
om aandacht te besteden aan het ophalen van alle 
aanwezige informatie en deze goed te evalueren 
en leerpunten breed te delen binnen de organisatie.  

De assetgroep DVM (Dynamisch 
Verkeersmanagement) viel buiten de scope van deze 
studie. Tijdens de studie bleek dat de assetgroep 
beweegbare kunstwerken veel overeenkomsten 
vertoont met de assetgroep DVM in de materialen 
die gebruikt worden in elektronische componenten 
en onderdelen bijvoorbeeld. Onze aanbeveling is om 
ook voor DVM en de ontbrekende onderdelen van 
beweegbare kunstwerken een materialen footprint uit 
te voeren, zodat ook deze belangrijke materiaalstromen 
(vaak uitputtingsgevoelig of schaars) in beeld komen.

In de workshops kwam naar voren dat er steeds 
meer (duurzaamheids)criteria van belang zijn bij de 
projecten en beheer- en onderhoudscontracten van 
de provincie, zoals CO2, biodiversiteit en circulariteit. 
We raden aan de provincie aan om een integrale 
afweging te maken binnen alle (duurzaamheids)
thema’s om tot een overzichtelijke en bruikbare set 
criteria en indicatoren te komen voor bijvoorbeeld 
aanbestedingen en projectdoelstellingen.

7.2 AANBEVELINGEN

In aanvulling op de adviezen, gegeven in hoofdstuk 
4, 5 en 6, kunnen we nog een aantal algemene 
aanbevelingen doen op basis van deze studie:

Binnen deze studie hebben we gekeken naar 
de materiaalstromen benodigd voor beheer 
en onderhoud (DBO en GO) en naar de 
materiaalstromen benodigd voor één-op-één 
vervanging van de belangrijkste assets (onderdeel 
van GO). Nieuwbouw en functionele verbetering 
vallen buiten de scope van dit onderzoek, maar 
verdienen wel de aandacht omdat er veel materialen 
benodigd zijn en vrijkomen en er daarom veel 
kansen liggen voor circulariteit, zoals hergebruik 
van vrijkomende materialen uit DBO en GO in het 
eigen areaal en het inzetten van hernieuwbaar 
materiaal zoals hout. We raden de provincie aan 
om nieuwbouw en functionele verbetering verder 
te onderzoeken op kansen en mogelijkheden voor 
circulariteit.
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De kosten en baten voor iedere fase worden 
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In de nieuwe versie van de leidraad Meten van 
circulariteit die in de loop van dit jaar uitkomt zijn 
deze indicatoren verder uitgewerkt. 
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