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Het komende uur

Milieukosten

Circulariteit

Milieukosten
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Circulaire Economie, wat is dat?

Een circulaire economie (CE) is een economie zonder afval, waarin materialen en 
grondstoffen weer hoogwaardig hergebruikt worden en grondstoffen niet uitgeput raken.
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Circulaire Economie, wat is dat?

Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken. Circulair werken 
betekent dat Rijkswaterstaat in 2030 samen met markt-
partijen haar netwerken circulair ontwerpt, realiseert en 
onderhoudt. Daarbij worden drie uitgangspunten gehanteerd: 

1.Een optimale levensduur en maximaal behoud van 
waarde 

2.Duurzame productie
3.Gebruik van niet-schaarse en hernieuwbare 

grondstoffen

Dat moet leiden tot het beperken van zowel materiaalgebruik 
als CO2-emissies.
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Circulaire Economie, wat is dat?

Circulaire economie is voor RWS dus een middel om invulling te 
geven aan:
- vermindering van CO2-uitstoot;
- het voorkomen van uitputting van grondstoffen (onder andere 

door minder schaarse grondstoffen, meer secundaire en meer 
biobased materialen te gebruiken);

- het behoud van natuurlijk kapitaal.
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Milieukosten in de tenders van Rijkswaterstaat

• DuboCalc en de (MKI) Milieukostenindicator
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Milieukosten in de tenders van Rijkswaterstaat

• DuboCalc en de (MKI) Milieukostenindicator

• MKI gewaardeerd in tenders (Beste Prijs Kwaliteits-Verhouding)
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Milieukosten in de tenders van Rijkswaterstaat

• DuboCalc en de (MKI) Milieukostenindicator

• MKI gewaardeerd in tenders (Beste Prijs Kwaliteits-Verhouding)

• Onderdeel van aanpak klimaatneutrale en circulaire infrastructuur



14

Life Cycle Analyses (LCA)

Een MKI-waarde bevat 11 milieu-effecten met elk een schaduwprijs: 
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Life Cycle Analyse (LCA) methode: EN15804

DuboCalc berekent de emissies van elke stap in de levenscyclus 
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Rijkswaterstaat17 Programma Duurzaam Aanleg & OnderhoudRWS ONGECLASSIFICEERD

keuzes maken in 
vroege fase

minder materiaal is 
lagere MKI-waarde

leg dit vast in 
ontwerp en eisen

kan leiden tot 
hogere MKI

meestal: lagere 
MKI-waarde
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Samenvatting

Circulariteit

Milieukosten

Preventie
Toekomstbestendig
Meerdere levenscycli

Levensduur verlengen best. objecten
Drzm. gebruik bestaande objecten
Optimaal beheer & onderhoud
Duurzame materialen
Minimaal materiaal gebruik
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MKI & ProRail

SVO Bunnik, eerste project met DuboCalcEcoduct Mortelen, foto: september 2018Leiden Centraal, 13 februari 2019

Thomas Mohring, beleidsadviseur duurzaamheid 3 februari 2020
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Winst in CO2: 5.547 kton

Het verbruik van 1.769.493 liter diesel

40.000 enkele vluchten naar Parijs

De jaarlijkse opname van 277.350 bomen

De uitstoot (energie in huis en vervoer) van 693 huishoudens
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gerealiseerde 
projecten

MKI Referentie MKI gegund

MKI realisatie

Winst in MKI: € 
554.667

MKI – de eerste projecten



32

32

• Zomer ‘19: Focus op A1 t/m A5
• Van optimaliseren binnen variant naar MKI als 

afwegingscriterium
• Korte en lange termijn
• kasschuif

MKI – de dilemma’s in relatie tot circulariteit
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Milieukosten
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Milieukostenwaardering in de tenders van 
Rijkswaterstaat

• Het beproeven van een andere aanpak

• Fictief optellen bij de prijs ipv een fictieve korting

• Voordelen voor opdrachtgever: 

– geen noodzaak om onder- en bovengrens te bepalen 

– sneller te implementeren 

• Zelfde spelregels tav bepalen MKI/ DuboCalc

• MKI maal factor wordt Milieukostenwaardering (MKW)
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Hoe werkt het

Criterium Subcriterium Maximale 
kwaliteitswaarde

(€)

Beoordelings-
cijfer

Behaalde 
kwaliteitswaar

de
(€)

Totalen

(€)

1 Criterium 1 1.1 1000000

1.2 500000

2 Criterium 2 2000000

Kwaliteitswaarde kwaliteitscriterium 1 t/m 2

Kwaliteitswaarde CO2-ambitie (1, 2, 3, 4 of 5 %) van de inschrijvingssom

Totale kwaliteitswaarde 

Milieukostenwaardering (MKI-waarde vermenigvuldigen met factor 2 Euro)

Inschrijvingssom

Fictieve inschrijvingssom (Inschrijvingssom plus Milieukostenwaardering (MKW) minus Totale kwaliteitswaarde)

• MKW = MKI waarde * factor in Euro. De MKW met 
eenheid Euro dient te worden opgeteld bij de 
inschrijfprijs. 
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PFAS en stikstof

Ten aanzien van PFAS: de meeste knelpunten bij RWS projecten zijn 
op te lossen door het herziene tijdelijk handelingskader. 

Ten aanzien van stikstof: de situatie is nog steeds heel actueel en het 
leidt bij verschillende projecten tot een complexe puzzel in de planfase. 
Het is moeilijk hier een eenduidig antwoord op te geven. We proberen 
we alle projecten vlot te trekken, soms is dat eenvoudig en soms 
complex en duurt het wat langer. 


