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Beton voor een duurzame toekomst van Nederland
Symposium Betonhuis 25 juni 2019
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Programma
• 13.15 – 13.45 Friso van der Zee: Biodiversiteit en Betonakkoord
• 13:45 – 14:15 Dorine Helmer en Robert Hengens: Beprijzing broeikasgassen
• 14:15 – 14:45 Alexandra Boot: Juridische uitdagingen bij circulair bouwen
• 14:45 – 15:00 Pauze
• 15:00 – 15:30 Evert Schut, Rijkswaterstaat: Circulaire betonketen
• 15:30 – 16:00 Mantijn van Leeuwen: Een Betonakkoord om trots op te zijn!
• 16:00 – 16:30 Rob van Gijzel: Vragen, discussie en afsluiting
• 16:30 – 17:30 Netwerkborrel
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Biodiversiteit en het Betonakkoord
Friso van der Zee
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Biodiversiteit en het Betonakkoord
Symposium Betonhuis, 25 juni 2019

Friso van der Zee & Albert Vliegenthart

Betonakkoord

Doel: betonketen verduurzamen
Aan 4 tafels worden plannen gemaakt

 Circulariteit
 CO2-uitstoot
 Sociaal kapitaal
 Natuurlijk kapitaal
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Hoe kan beton het natuurlijk kapitaal
stimuleren?

 Natuurinclusief bouwen (Den Haag heeft een
puntensysteem)

 Winning grondstoffen
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Life IP - Doel

 Wat is de bijdrage van projecten van delfstofwinning aan
de biodiversiteit

 Wat is de bijdrage van deze industrie op rivierverruiming
& waterveiligheid.

 Hoe kan de samenhang van projecten van verschillende
initiatiefnemers vanuit biodiversiteit optimaal op elkaar
worden afgestemd?

7

Life IP – Methode

 Natuurkwaliteit  Natuurpunt berekening
 Waterveiligheid  Gegevens via bedrijven
 Samenhang  Interviews
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Life IP – Gebieden, criteria selectie:

 Ligging in de uiterwaarden
 Combinatie van natuurontwikkeling, rivierverruiming en
zand- of grindwinning

 Mix van reeds gerealiseerde projecten, in uitvoering en
in voorbereiding
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Life IP – Gebieden
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Life IP – Berekening natuurkwaliteit

1. Vergelijk biodiversiteit voor en na de winning
(periode van 5 jaar)

2. Gebieden waar winning nog gaande is vallen af
 24 gebieden over
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Life IP – Natuurpuntensysteem (1)

1. Onderzoeksgebied  selectie natuurtypen
2. Natuurtype  soortgroepen  referentielijsten
doelsoorten

3. Dagvlinders, Libellen, Vaatplanten, Vogels,
Vissen, Zoogdieren
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Life IP – Natuurpuntensysteem (2)

4. Gegevens uit NDFF voor en
na de winning

5. Fractie soorten uit
referentielijsten bepaalt
score.

6. Weegfactor voor elk
natuurtype
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Life IP – Natuurtypen en weegfactor
Code

weegfactor

Natuurdoeltype

3.61

0.4

Ooibos

3.55

0.7

Wilgenstruweel

3.16

0.8

Dynamisch rivierbegeleidend water

3.66

0.9

Bos van voedselrijke, vochtige gronden

3.14

1.2

Gebufferde poel en wiel

3.53

1.2

Zoom, mantel en droog struweel van het rivieren- en zeekleigebied

3.49

1.3

Rivierduin en-strand

3.09

1.3

Snelstromende rivier en nevengeul

3.32

1.5

Nat, matig voedselrijk grasland

3.10

1.7

Langzaam stromende rivier en nevengeul

3.50

2.2

Akker van basenrijke gronden

3.24

2.2

Moeras

3.39

3.1

Bloemrijk grasland van het rivieren- en zeekleigebied
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Life IP – Natuurpuntensysteem (3)

7. Som scores voor elk natuurtype = aantal
natuurpunten

8. Vergelijk voor en na de winning.

15

Life IP – Natuurkwaliteit alle soortgroepen
Natuurpunten voor & na winning
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Life IP – Natuurkwaliteit alle soortgroepen
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Life IP – Natuurkwaliteit alle soortgroepen
Toe of afname natuurpunten vs. oppervlakte
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Life IP – Natuurkwaliteit alle soortgroepen
Gemiddelde natuurpunt vs. waarnemingsperiode (in jaren)
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Life IP – Natuurkwaliteit
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Life IP – Natuurkwaliteit
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Toe- of afname van doelsoorten
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Conclusies biodiversiteit

1. De natuurkwaliteit neemt toe na de winning t.o.v.
situatie voor het project, meetbaar vanaf 3 jaar.

2. Dagvlinders, vaatplanten, libellen en vogels sterkste
stijging in aantal. Vissen gaan iets achteruit

3. Algemene soorten nemen sterker toe dan (zeldzame)
Rode Lijstsoorten.

4. Doelsoorten van natte milieus en oevers nemen toe.
Doelsoorten van stroomdalgraslanden en vochtige
ooibossen nemen nog niet sterk toe.
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Waterstandverlaging

 Nu 15.000 m3/s bij Lobith veilig afgevoerd
 ‘Ruimte voor Rivier’  16.000 m3/s
 Verwachting langere termijn 18.000 m3/s
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Maatregelen rivierverruiming

1. Uiterwaardvergraving
2. Obstakelverwijdering
3. Dijkverlegging
4. Retentie en berging
5. Hoogwatergeul

6. Kribverlaging
7. Zomerbedverlaging
8. Dijkverhoging
9. Dijkverbetering
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Waterstandverlaging

 Totaal over 28 projecten 370 cm verlaging
 De sector levert een significante bijdrage aan

waterveiligheid, maar moeilijk te vergelijken
met andere Ruimte voor Rivier projecten (RWS)

 Expert oordeel realisatie waterstandverlaging:
RWS – Delfstofsector: ca. 50 - 50
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Samenhang (interviews)

 Hoeveelheid gerealiseerde natuur door sector
 Samenwerking met natuurorganisaties, omgeving
 Planvorming en gebiedsontwikkeling
 Natura 2000 & PAS
 Vergunningverlening en handhaving
 Kennisuitwisseling met collega bedrijven
 Betrokkenheid bij natuur
 Beeldvorming & PR
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85% projectgebied is landbouwgrond
Oorspronkelijk indeling van het
projectgebied
Onbekend
Natuurgebied, Recreatiegebied
Natuurgebied
Landbouwgebied, Natuurgebied, bestaande
zandwinplas
Landbouwgebied, Natuurgebied
Landbouwgebied, diep water
Landbouwgebied
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Delfstofsector realiseert veel natuur

 Doelstelling convenant LNV – RWS ‘Nadere uitwerking
voor rivierengebied’ (2015) = 7000 ha

 Een selectie van 28 projecten in dit onderzoek levert al
3400 ha nieuwe natuur op.

 Rivier = verbinding
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Planvorming en gebiedsontwikkeling

 Traject planvorming kost veel tijd. Delfstofwinning geen

doel op zich, maar middel voor maatschappelijke doelen

 Veel nieuwe natuur bij natuurorganisaties in het

rivierengebied zou zonder de sector niet gerealiseerd zijn.

 Aantrekkelijk: Natuurontwikkeling en waterveiligheid

worden op kosten van het bedrijfsleven gerealiseerd.
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Samenwerking natuurorganisaties

 Al in planvorming betrokken (inrichting, monitoring)
 Na afloop beheer meestal overgedragen
  credits komen niet altijd bij sector terecht
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Draagvlak omgeving

 In begin vaak weerstand
 Sector denkt en werkt mee. Sector is specialist in
betrekken omgeving!

 Waterstandverlaging is voor publiek belangrijker dan
biodiversiteit.
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Natura 2000 en PAS

 Rekening houden met beschermde soorten, i.h.a. geen
probleem

 Regeling Tijdelijke Natuur is bekend, maar wordt
nergens officieel aangevraagd

 PAS (Programma Aanpak Stikstof) soms probleem:

Tijdelijke extra uitstoot stikstof mag niet verrekend
worden met verwijderen voedselrijke landbouwgrond.
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Vergunningsverlening en handhaving

 In vergunning zijn profielen e.d. gedetailleerd
vastgelegd, tot op cm. Strookt niet met
dynamische karakter riviernatuur.

 Handhaver kijkt naar letterlijke tekst vergunning.
 Mogelijk flexibeler in vergunning vastleggen?
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Kennisuitwisseling

 Gebeurt goed binnen consortia, biodiversiteit is daarbij
niet het belangrijkste onderwerp

 Organisatie bijeenkomsten wordt gezien als taak
Cascade.

 Delfstofwinning wil in toekomst vanzelfsprekender rol
krijgen in Delta Programma.
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Betrokkenheid bij natuur

 Verschilt per bedrijf. Enthousiastelingen die publiciteit
zoeken en bedrijven die zich voornamelijk op
delfstofwinning richten.

 Bedrijven zijn trots op resultaten
 Gemiddelde werknemer vindt techniek interessanter dan
natuur, maar voor bijzondere soorten of archeologische
vondsten is aandacht.
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Beeldvorming en PR

 Historisch imago dat ontgronders alleen maar diepe
gaten maken  ander beeld kost tijd

 Sector is bescheiden in uitdragen successen
 Meer PR, voorbeeldenboek van geslaagde projecten of
bijzondere soorten

Bever mooi symbool!
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Conclusies

 Zand- en grindwinprojecten realiseren tal van nieuwe

natuurgebieden in het rivierengebied (sector = motor
voor gebiedsontwikkeling).

 De biodiversiteit is na de winning hoger dan voor de
winning. Met name natte natuur profiteert.

 Zand- en grindwinprojecten leveren flinke bijdrage aan
waterveiligheid
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Aanbevelingen

 Meer aandacht voor ‘stroomdalgrasland’ (prioritair
Natura 2000 habitat)

 Ontwikkel natuurpuntensysteem verder (draagvlak bij
overheden voor het objectief vaststellen van
natuurwaarden)

 De sector is te bescheiden over de successen.
 Ter overweging: Een gebied na afloop in eigen beheer
houden  meer credits voor biodiversiteit en meer
kennis van natuurbeheer
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Dank voor uw aandacht!

CO2
Dorine Helmer
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De effecten van
CO2-beprijzing

Dorine Helmer, 25 Juni 2019

Achtergrond: de Nederlandse overheid overweegt om nieuwe
regelgeving met betrekking tot beprijzing van industriële
broeikasgassen te introduceren
Maart 2019

• Internationale benchmark van beprijzing
• Effecten van nationale beprijzing: risico
op weglek bij beprijzing van industriële
broeikasgassen voor de Staalindustrie,
Raffinaderijen en de Chemische industrie
(de 12 grote industriële broeikasgasuitstoters). Aanname: heffing op alle
uitstoot.
PwC

Juni 2019

Methodologie:
- Openbare data
aangevuld met
interviews en input
van bedrijven
- Sommige analyses
bevatten bedrijfsvertrouwelijke
informatie

• Update internationale benchmark
van beprijzing o.b.v. de vier
overwogen beleidsopties
• Effecten van de vier overwogen
beleidsopties: risico op weglek (case
studie van een specifiek bedrijf en
high-level analyse voor de andere
grote uitstoters)
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Agenda

PwC

1

Waarom CO2-beprijzing?

2

Internationaal steeds meer beprijzing van broeikasgassen, maar nauwelijks voor de industrie

3

Mogelijke aanscherping beprijzing van industriële broeikasgassen in Nederland

4

Impact op de cement- en betonindustrie: discussie en vervolgstappen
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Waarom CO2-beprijzing? Beprijzing zorgt voor internalisering
van externe effecten van broeikasgasemissies
Diverse typen marktfalen
Marktfalen
Marktfalen

Internaliseren van externe
effecten
110
20

100

• Het gevolg is dat er meer broeikasgas wordt
uitgestoten dan maatschappelijk wenselijk is.

Marktmacht

Publieke goederen

• Beprijzing lost negatieve milieu-externaliteiten op:
• Afname emissies omdat vervuilen duurder wordt

90

• Toename van de aantrekkelijkheid van schone
alternatieven omdat emissies duurder worden

Asymmetrische
informatie
Externe effecten

Vervuilend
product

Duurzaam
product

Maatschappelijke kosten
Private kosten
Bron:
Teulings et al. (2003); Donders en Gradus (2007)
.
PwC

• De uitstoot van broeikasgassen leidt tot negatieve
externe effecten: er bestaan kosten voor derden die
niet in de prijsvorming tot uitdrukking komen.

• Broeikasgassen kennen geen grenzen (opwarming
van de aarde is een mondiaal probleem).
Internationale beprijzing heeft daarom de voorkeur
• Nationale beprijzing in internationale markten is
mogelijk niet effectief (risico ‘weglek’ emissies).
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Wereldwijd wordt een groter deel van de uitstoot van
broeikasgassen beprijsd…
Momenteel valt 20%
van de wereldwijde
broeikasgas-uitstoot
onder een CO2-tax.

Het aantal broeikasgasbeprijzingsinitiatieven stijgt
In aantal initiatieven
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Source: World Bank Group
PwC
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…het is nog uitzonderlijk dat landen (naast het EU ETS)
aanvullende beprijzing van broeikasgassen hebben voor de
industrie specifiek
Directe broeikasgasbeprijzing in Europa voor de industrie naast EU ETS
In Zweden geldt een heffing van +/- €113 per ton
CO2-eq. in 2018 voor de transportsector en de
gebouwde omgeving. Bedrijven onder EU ETS,
waaronder de industrie zijn vrijgesteld van deze
belasting.
In het Verenigd Koninkrijk geldt een ondergrens
van de heffing op broeikasgas voor
energieproductie. Dit mechanisme is niet van
toepassing voor de industrie.
In Frankrijk geldt een heffing van +/- €45 per ton
CO2-eq. in 2018. Bedrijven die deelnemen aan EU
ETS, waaronder de industrie, zijn vrijgesteld van
deze belasting.

In Finland geldt een heffing van +/- €62 per ton CO2-eq.
in 2018. Deze belasting geldt voor de industrie bovenop
EU ETS. Er zijn echter uitzonderingen, onder andere voor
brandstof voor raffinaderijen en gebruik van brandstof als
feedstock. 36% van alle uitstoot van broeikasgas in
Finland wordt belast..
In Estland geldt sinds 2009 een heffing van €2 per ton
CO2-eq. in 2018. Er geldt een grootschalige uitzondering
als bedrijven hun uitstoot of afval met 15% verminderen
ten opzichte van hun initiële niveau. Ongeveer 3% van
alle uitstoot van broeikasgas in Estland valt onder deze
belasting.
Legenda
Deelnemer EU ETS1 zonder nationale
heffing op broeikasgas
Doet niet mee aan EU ETS1

Nationale heffing op broeikasgas, maar
geldt niet voor industrie bovenop EU ETS
Nationale heffing op broeikasgas geldt
bovenop EU ETS voor industrie

Bron: World Bank (2018), Riigi Teataja (2018).
1Deelnemers EU ETS: EU 28 + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland
PwC
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De Nederlandse regering onderzoekt de introductie van een
directe heffing op industriële broeikasgasemissies en een
verschuiving in belasting op gas en elektriciteit
Directe beprijzing
Een heffing op de uitstoot van een eenheid
broeikasgas

Indirecte beprijzing
Een heffing op energiedragers (die tot uitstoot
van broeikasgas kunnen leiden)

Nationale heffing op industriële broeikasgassen

Herverdeling opslag Duurzame Energie (ODE)

• Doelgroep: EU ETS installaties en AVI’s en N20 uitstoot
van specifieke installaties
• Basis beleidsoptie:
• Beprijzing van een deel van de emissies (heffingsvrije
voet)
• Prijs loopt op van €30/ton in 2021 tot €115/ton in 2030
en is vormgegeven als een minimumprijs ten opzichte
van EU ETS
• Optionele modules met een beprijzing van alle uitstoot
• Toevoeging van een additionele ‘platte heffing’
wordt overwogen:
• Toevoegen van heffing op alle uitstoot van een bedrijf,
verschillende vormen worden overwogen

• Voor alle elektriciteit- en gasgebruikers gaan de tarieven
omhoog in de periode tot 2030
• Herverdeling: de tarieven in de hogere schijven (schijf 3
en 4) stijgen harder dan de tarieven in de lagere schijven
(schijf 1 en 2)

PwC

Verschuiving energiebelasting (EB) van E naar G
• Voor kleinverbruikers (schijf 1) gaat het tarief op gas
omhoog, en het tarief op elektriciteit omlaag. Aangezien
een deel van het gebruik van elektriciteit en gas door
grootverbruikers in deze schijf valt treden ook voor deze
gebruikers wijzigingen op.

Een (directe) nationale heffing verhoogt de prijs voor een
marginale ton CO2-eq. emissies voor de industrie in Nederland
t.o.v. andere Europese landen die deelnemen aan het EU ETS
• De nationale heffing in
Nederland is een minimumprijs
ten opzichte van de EU ETS
prijs

De prijs voor een marginale ton CO2-eq. emissies voor de industrie in 2030
in €/ton CO2-eq.
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PwC

73,7

• De verwachting is dat de prijs
oploopt tot €46,3 in 2030 (PBL)
• In alle Europese landen is de
EU ETS prijs van toepassing
op de energie-intensieve
industrie
• Directe heffing van beperkt
belang voor de beton en
cement industrie? Grootste
deel valt buiten de doelgroep?

Andere landen in Europa
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De impact van invoering van een nationale heffing op kosten
voor 10 van de grote 12 uitstoters van broeikasgas is significant
voor elke beleidsoptie (zonder mitigerende maatregelen)…
High level kostenanalyse
2030

2021

Indicatieve berekening van totale kosten per jaar voor uitstoot van
broeikasgassen van 10 van de 12 grote uitstoters (€M)

+178%
1.656
1.543

1.473

944

+90%

155

295
140

529

482
327

EU 1 & 3a 2 & 3b
ETS

1.127 1.014

324
169

4

EU 1 & 3a 2 & 3b
ETS
Beleidsopties

De kosten hebben een significante
impact op de financiële resultaten van
bedrijven
• Basisvariant verhoogt operationele
kosten met tussen 5% en 16%.
• Zelfs exclusief EU ETS zijn in 2030 voor
• Houden geen rekening met
3 van de 5 geanalyseerde bedrijven de
mitigerende maatregelen en
kosten van de basisvariant hoger dan
eventuele doorgifte van kosten
70% van de EBITDA. Met EU ETS zijn
de EBITDAs negatief
• Platte heffing (optie 2 t/m 4) leidt
• De kosten voor dezelfde 3 bedrijven zijn
tot additionele kosten voor
(fors) hoger dan de EBIT, zelfs zonder
bedrijven, vooral op de korte
de impact van EU ETS
termijn.

• Aanname dat alleen
reductieopties met negatieve
kosten per ton gereduceerde
CO2-eq. worden
geïmplementeerd

4

1Bedacht

moet worden dat een EBITDA van nul niet voldoende is om o.a. vermogens-verstrekkers te vergoeden (rente of een redelijk rendement) en o.a.
vervangingsinvesteringen te kunnen doen. Het punt dat de impact op bedrijven substantieel is ligt dan ook ver boven een EBITDA van nul.

PwC
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…de impact van de indirecte heffing specifiek is beperkt gezien
de vrijstellingen die gelden voor deze groep bedrijven
Electriciteit

2018

10,46

ODE degressieve belastingstructuur
(Euro ct./kWh)

1,32

EB verhoging
29,31

2018

EB verlaging

Gas

1,80
0,48

1,06

0,39

0,21

32,13
8,05
2,60

2021

3,89

2021

2,85

0,02

9,40

2,13

2,22

2,20

2,20

0,04

38,13
4,30
2,88

8,91

2030

7,10

2030

ODE degressieve belastingstructuur
(Euro ct./m3)

2,36

2,46

2,43

2,43

0,05

Verbruiksschijven

Verbruiksschijven
0 - 10 MWh

50 MWh - 10 GWh

10 - 50 MWh

>10 GWh

0 - 170.000 m3

1 - 10 Mln. m3

170.000 - 1 Mln. m3

>10 Mln. m3

• Indirecte beprijzing wijzigt
(zie figuur)
•

Verschuiving EB van E
naar G

•

Verhoging ODE –
herverdeling naar hoogste
schijven

• Welke vrijstellingen
gelden voor de beton en
cement industrie? In
welke mate wordt zij
geraakt door de
mogelijke wijziging van
beleid?

Bronnen: PwC Analyse met data van PBL voor ODE belastingtarieven
(2019); *Gebaseerd op het standaardprofiel
PwC
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Discussie - Wat is de impact op de cement en beton industrie?

Impact
• Impact van de directe heffing alleen mogelijk op
delen van de cement industrie (indien EU ETS
installatie)?

Relevante vragen
• In welke mate worden bedrijven in de beton en
cement industrie geraakt door de directe en
indirecte heffing?

• De belastingschuif van de ODE en EB heeft
impact op alle energiegebruikers dus ook op de
beton en cement industrie?

– Welke wijziging in kosten brengt het voor bedrijven
met zich mee?

• Mitigerende maatregelen in de vorm van
subsidies moeten nog worden vormgegeven.

– Welke reductieopties hebben de bedrijven? En zijn
er subsidies beschikbaar voor onrendabele opties?

– Wat is de mogelijkheid om kosten door te geven?

• Indien geen prikkel komt van buitenaf, hoe kan je
dan toch intern zorgen voor verduurzaming?
– Betonakkoord – en prikkels in de keten
– Interne CO2-beprijzing

PwC
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Hoe verder?
Stap

Impact berekening

1
Stap

2

Stap

Pricing en (groene)
productontwikkeling

3

Stap

4
PwC

Herziening decarbonisatie
plannen

Bepalen benodigde
ketensamenwerking
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Appendix A:
Verschuiving indirecte
beprijzing

Bij de voorgestelde basisvariant voor de nationale heffing verdubbelt
het ODE-deel in de effectieve belastingdruk op elektriciteitsverbruik
De degressieve belastingstructuur van de
Opslag duurzame energie (ODE) verandert...

2018

10,46

ODE degressieve belastingstructuur
(Euro ct./kWh)

1,32

Effectieve belastingdruk met en zonder vrijstellingen
(Euro ct./kWh, constante prijzen 2018)
0,105

0,105

0,027
0,078

0,027
0,078

Belastingdruk
zonder vrijstellingen

Vrijstellingen

0,147

0,147

0,074

0,074

0,072

0,072

0,000

Belastingdruk
zonder vrijstellingen

Vrijstellingen

Belastingdruk
met vrijstellingen

0,155

0,155

2018

EB verlaging

… wat leidt tot een hogere effectieve belastingdruk op elektriciteitsverbruik* in Nederland (Euro ct./kWh)

1,80
0,48

0,02

2021

9,40
3,89

2021

2,60

2,13
0,04

7,10
2,88

2030

2030

4,30
2,36
0,05

Verbruiksschijven

Belastingdruk
met vrijstellingen

0,082

0,082

0,072

0,072

0,000

Belastingdruk
zonder vrijstellingen

Vrijstellingen

Belastingdruk
met vrijstellingen

0 - 10 MWh

50 MWh - 10 GWh

Opslag duurzame energie (ODE)

10 - 50 MWh

>10 GWh

Energiebelasting op elektriciteit

Bronnen: PwC Analyse met data van PBL voor ODE belastingtarieven (2019); *Gebaseerd op het standaardprofiel
PwC

0,000

Toelichting
• In de basisvariant verdubbelt het aandeel
van de ODE in de effectieve
belastingdruk op elektriciteitsverbruik in
2021.
• Het tarief in de eerste schijf van de
energiebelasting op elektriciteit gaat naar
beneden (verschuiving naar gas). De
impact hiervan is minimaal.
• Een deel van de industrie in Nederland is
echter vrijgesteld van de energiebelasting
op elektriciteit vanwege de vrijstellingen
die gelden voor hun primaire
productieprocessen (zie pagina 39).
• In veel gevallen ligt het tarief voor een
specifiek bedrijf tussen het tarief zonder
vrijstelling en het tarief met vrijstelling in.
Vandaar dat de kostenimpact op de
industrie door veranderingen in ODE
mogelijk beperkt is (afhankelijk van of het
specifieke productieproces is vrijgesteld
of niet).
• Voor een uitgebreid overzicht van de
tarieven over tijd zie appendix A.
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De impact van het voorgenomen beleid op de effectieve belastingdruk
voor elektriciteitsverbruik is beperkt in vergelijking met de
belastingdruk in andere landen
Effectieve belastingdruk voor het gebruik van elektriciteit in € ct./kWh, constante prijzen 2018 (gebaseerd op industrieel standaardprofiel)
Leeswijzer
De verwachting is dat bedrijven in de 6 onderzochte
sectoren in alle landen in werkelijkheid een tarief betalen
dat aan onderkant van de bandbreedte zit
Effectieve belastingdruk zonder vrijstellingen*

9,50
2,78

0,00

2,47

Effectieve belastingdruk met vrijstellingen*
*Om landen met een degressief belastingstelsel (met meerdere 'schijven' met
verbruik waarover verschillende belastingtarieven wordt betaald) te kunnen
vergelijken hanteren we een standaardprofiel om de effectieve belastingdruk
te berekenen. Voor het tarief inclusief vrijstellingen geven wij de maximaal
mogelijke vrijstelling weer. In de praktijk weten wij dat de daadwerkelijke
vrijstellingen per land en per bedrijf verschillen. Daardoor is het niet mogelijk
om voor elk van de onderzochte sectoren afzonderlijk een exact tarief te
geven dat een bedrijf betaalt.

0,73
1,24

0,15

0,16

0,00

0,00

0,11
0,00

0,11
0,00

Optie 1 Optie 1 Optie 4 Optie 4
2021
2030
2021
2030
Voorgenomen beleid
PwC

0,10
0,00

0,01
0,00

0,00

NL

IT

ZW

0,26
VK

0,52
BE

DE

Situatie in 2018 (€ ct./kWh)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

JP

VS

VAE

• De figuur beschrijft de effectieve
belastingdruk voor een standaard industrieel
gebruikersprofiel. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen de effectieve belastingdruk
mét en zónder vrijstellingen.
• Grote delen van de Europese industrie zijn
(deels) vrijgesteld van belastingen op
elektriciteit. De exacte belastingdruk verschilt
dan ook per sector en per bedrijf. Deze
vrijstellingen worden onder andere gedreven
door het type productieproces en de wijze
van productie (zie pagina 39). In landen met
een relatief hoge belastingdruk zonder
vrijstellingen (met name Duitsland) is typisch
een groot deel van de belasting vrijgesteld.
De effectieve druk ligt in deze landen naar
verwachting aan de onderkant van de
bandbreedte.
• Het voorgenomen beleid zorgt voor een
hoger belastingtarief in Nederland dan de
huidige situatie. Maar in vergelijking met
andere landen lijkt de impact van het nieuwe
beleid beperkt.
• Voor een uitgebreide toelichtingen van de
tarieven per land zie de appendix.
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Bij de voorgestelde basisvariant voor de nationale heffing verdubbelt
het ODE-deel in de effectieve belastingdruk voor gasverbruik
De degressieve belastingstructuur van de
Opslag duurzame energie (ODE) verandert...

2018

29,31

ODE degressieve belastingstructuur
(Euro ct./m3)
2,85
1,06

0,39

Effectieve belastingdruk met en zonder vrijstellingen
(Euro ct./m3, constante prijzen 2018)
1,56

1,56

0,22
1,34

0,22
1,34

Belastingdruk
zonder vrijstellingen

Vrijstellingen

3,49

3,49

2,20

2,20

1,29

1,29

0,00

Belastingdruk
zonder vrijstellingen

Vrijstellingen

Belastingdruk
met vrijstellingen

3,73

3,73

2,44

2,44

1,29

1,29

0,00

Belastingdruk
zonder vrijstellingen

Vrijstellingen

Belastingdruk
met vrijstellingen

2018

EB verhoging

… wat leidt tot een hogere belastingdruk voor gasverbruik* in Nederland (Euro ct./m3)

2021

32,13

2,20

8,91

2030

38,13

2,20

2,46

2,43

2,43

Verbruiksschijven

2030

2021

8,05
2,22

0,00

0,21

0 - 170.000 m3

1 - 10 Mln. m3

Opslag duurzame energie (ODE)

170.000 - 1 Mln. m3

>10 Mln. m3

Energiebelasting op gas

Belastingdruk
met vrijstellingen

Toelichting
• De basisvariant zorgt voor een
sterke verhoging van de
effectieve belastingdruk op
gasverbruik. Dit komt de
verhoging van het ODE tarief op
gas, voornamelijk voor
grootverbruikers (derde en
vierde schijf).
• Een deel van de industrie in
Nederland is echter vrijgesteld
van gasbelasting vanwege de
vrijstellingen die gelden voor het
verbruik van gas in hun
productieprocessen. Vandaar dat
de kostenimpact op de industrie
via veranderingen in ODE
mogelijk beperkt is afhankelijk
van het type bedrijf en de
specifieke bedrijfsprocessen.
• Voor een uitgebreid overzicht
van de tarieven over tijd zie
appendix A.

Bronnen: PwC Analyse met data van PBL voor ODE belastingtarieven
(2019); *Gebaseerd op het standaardprofiel
PwC
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De effectieve belastingdruk op gas in de basisvariant wordt hoger in
vergelijking met de belastingdruk in andere landen
Effectieve belastingdruk voor het gebruik van gas in € ct./m3, constante prijzen 2018 (gebaseerd op industrieel standaardprofiel)
Leeswijzer
De verwachting is dat bedrijven in de 6 onderzochte
sectoren in alle landen in werkelijkheid een tarief betalen
dat aan onderkant van de bandbreedte zit
Effectieve belastingdruk zonder vrijstellingen*
Effectieve belastingdruk met vrijstellingen*
0,00

33,43

In Zweden wordt de relatief hoge belastingdruk
gedreven door een CO2-belasting geheven op
o.a. gasverbruik. Installaties die onder het EU
ETS vallen zijn daarvan echter vrijgesteld. Dat
zijn alle grote installaties in de industrie, m.u.v.
installaties voor WKK (zie volgende pagina).

13,58

*Om landen met een degressief belastingstelsel (met meerdere 'schijven' met
verbruik waarover verschillende belastingtarieven wordt betaald) te kunnen
vergelijken hanteren we een standaardprofiel om de effectieve belastingdruk
te berekenen. Voor het tarief inclusief vrijstellingen geven wij de maximaal
mogelijke vrijstelling weer. In de praktijk weten wij dat de daadwerkelijke
vrijstellingen per land en per bedrijf verschillen. Daardoor is het niet mogelijk
om voor elk van de onderzochte sectoren afzonderlijk een exact tarief te
geven dat een bedrijf betaalt.

3,49

0,00

3,74

0,00

2,26

In Duitsland is de
energiebelasting relatief
hoog, maar een groot
aantal vrijstellingen en
teruggaveregelingen zijn
van toepassing op
industriële gebruikers (zie
volgende pagina).

2,99

1,38

1,39

1,56

1,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,83

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

NL

IT

ZW

VK

BE

DE

JP

VS

VAE

Optie 1 Optie 1 Optie 4 Optie 4
2021
2030
2021
2030
Voorgenomen beleid

1,27

• De figuur beschrijft de effectieve belastingdruk
voor een standaard industrieel
gebruikersprofiel. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen de effectieve belastingdruk
mét en zónder vrijstellingen.
• Grote delen van de Europese industrie zijn
(deels) vrijgesteld van belastingen op gas. De
exacte belastingdruk verschilt dan ook per
sector en per bedrijf. Deze vrijstellingen
worden onder andere gedreven door (zie
pagina 39);
- het type productieproces;
- het doel van gebruik; en
- de wijze van productie.
• Het voorgenomen beleid zorgt voor een hoger
belastingtarief in Nederland dan de huidige
situatie. In optie 1 is de belastingdruk zonder
vrijstellingen relatief hoog ten opzichte van het
buitenland.
• Voor een uitgebreide toelichtingen van de
tarieven per land zie de appendix.

Situatie in 2018 (€ ct./m3)

Bron: PwC Analyse
PwC
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Appendix B:
Directe beprijzing

Over de hele wereld bestaan initiatieven om broeikasgassen te
beprijzen, maar de impact is vooralsnog beperkt
China

Verenigde Staten

Canada

Guangdong ETS: €2,7 ($2,40)/ton CO2-eq. in industrie

Texas: geen directe beprijzing van broeikasgas voor
industrie, andere staten hebben wel een heffing

Federale eisen aan beprijzing van broeikasgas voor
industrie

• In China zijn verschillende lokale belastingen of
handelssystemen voor broeikasgassen. De grootste is
het emission trading scheme (ETS) in Guangdong.
Deze heffing geldt ook voor industrie en bedraagt €2,7
($2,40) per ton CO2-eq. Industriële bedrijven
ontvangen gratis rechten gebaseerd op hun historische
emissie en een reductiefactor.

• Op federaal niveau is er geen directe beprijzing van
broeikasgas. Er zijn wel een aantal staten met
beprijzing van broeikasgas. De belangrijkste zijn:

• De federale Canadese overheid voert in juli 2019 een
beprijzing van broeikasgas backstopmechanisme in
voor de Canadese provincies en territoria die geen
eigen initiatief hebben dat aan de federale standaard
voldoet.

• Deze lokale initiatieven worden geïntegreerd in een
nationaal systeem dat de grootste markt voor
broeikasgas in de wereld wordt. Dit begint met de
elektriciteitssector en zal uitbreiden naar andere
sectoren, zoals chemie, staal en petrochemie. Het is
nog onduidelijk wanneer deze uitbreiding plaatsvindt
en hoe het nationale systeem wordt vormgegeven.

- ETS in Californië van €17,50 ($15,50) per ton CO2,
CH4 en N2O. Dit geldt voor de industrie, maar
sectoren met een risico op carbon leakage
ontvangen gratis rechten.
- RGGI ETS in 9 noordoostelijke staten met een prijs
van €5,60 ($5) per ton CO2-eq. Dit geldt niet voor de
industrie.
- In Texas, waar de meeste industriële activiteit is,
bestaan geen directe heffingen op CO2-eq. of
handelssystemen.

• Dit hybride systeem bestaat uit een heffing op CO2-eq.
voor brandstof en een emissiehandelssysteem, ook
wel het Output-Based Pricing System (OBPS) voor de
internationaal handelende emissie-intensieve industrie.
Het OBPS is een “baseline and credit ETS”, wat
inhoudt dat per bedrijf een uitstootdoel wordt gesteld.
Bedrijven met emissies onder het doel krijgen krediet,
bedrijven met emissies boven dat doel moeten krediet
kopen.
• Niet alle bedrijven vallen onder dit federale systeem.
Bedrijven die onder de federale belasting op
broeikasgas vallen, of onder regionale initiatieven die
voldoen aan de federale standaard, doen hier niet aan
mee.

Bron: World Bank (2018), Government of Canada (2018).
PwC
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Juridische uitdagingen
in een circulaire economie
Alexandra A. Jurgens - Boot
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Juridische uitdagingen in een circulaire economie
Alexandra A. Jurgens - Boot

Symposium betonhuis 25 juni 2019
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Energietransitie
Urgenda

Klimaatakkoord

25% co2 reductie t.o.v. 1990 in 2020 en 40% -50% t.o.v. 2030

Energieakkoord
Nieuwe normering 2030 – 2050

wetgevingsagenda

•
•
•

nieuwe datastelsel t.b.v. verduurzaming

Energieverbruik gegevens
Bouwtechnische gegevens
Gebouwgegevens

Benchmarks

Europees

Nieuwe Energiewet 1.0 2023/2024
Europese richtlijn Energy Performance
Building Directive (2002/91/EC)
• BENG 1-1-2019/2021
Energieprestatie gebouwen
• Label C kantoren 1 januari 2023
Europese Energy Efficiency Directive
(2012/27 EU)
Energieaudit

Fysieke leefomgeving

marktordening

Elektriciteitswet
Gaswet

Warmtewet 2,0

1 juli 2018
Gasloos bouwen

Nieuwe Omgevingswet 1 januari 2021
• Crisis en herstelwet
• Wro/Wabo/Wmb etc.
Sectorale wetgeving
Besluit bouwwerk leefomgeving
• BENG voor alle gebouwen
Wet Milieubeheer, Besluit Activiteiten Leefomgeving
• Energiebesparende maatregelen

EU Sustainable investment directives 2019
•

UN 2030 agenda, klimaatakkoord van Parijs

•

Jaarlijks 180 miljard euro investeren in klimaatklimaat-energie doelstellingen

•

Drie voorstelvoorstel-verordeningen met betrekking tot duurzame beleggingen, alle drie reeds goedgekeurd door het
Europees parlement en als verordening met rechtstreekse werking in enkele maanden

•

Ombuigen en stimuleren van duurzame beleggingen:
• tegengaan korte termijn beleggingen
• Begrip vergroten over de effecten en voordelen van energieenergie-efficiëntie, het stimuleren van ESGESG-aspecten en
hoge transactiekosten te vermijden

© Boot Advocaten
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EU Sustainable investment directives 2019
• Voor: financiële toezichthouders en financiële marktdeelnemers die financiële producten aanbieden als
ecologisch duurzame beleggingen of beleggingen met vergelijkbare kenmerken
•

Verordening I bevat een eenduidige definitie voor duurzame economische activiteit

• Verordening II bevat de verplichting tot informatieverschaffing aan eindbeleggers over de integratie van
duurzaamheidsrisico’s, duurzame beleggingsdoelstellingen en ESGESG-factoren in beleggingsbeslissingen en
adviesprocessen. Daarnaast dient op grond van de verordening op een uniforme wijze inzicht te worden
gegeven in het nastreven van duurzame beleggingen
• Verordening III richt zich tot beheerders van benchmarks die ESGESG-doelstellingen in acht nemen om de beleggers
te helpen de carboncarbon-footprint van hun beleggingen te vergelijken

© Boot Advocaten
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industry response

2010

1990

Indoor Air Facts No. 4:
Sick Building Syndrome
Published by the EPA in
1994
BREEAM
Published by the Building
Research Establishment in
1988

U.S. Green Building Council
Living Building
Declares
“The Future is Health”
Challenge & Material
Red List
WELL Building Standard
Launched by International
1.0
Living Future Institute in
Released by International
2006
WELL Building Institute
U.S. Green Building Council
World Green Building Council
Releases LEED pilot credit intended to reduce
Publishes global report: ”Health,
quantity of harmful indoor air contaminants
Wellbeing and Productivity in
Offices”
CA Energy Commission (CEC) Prop 39 Guidelines
Account for benefits from improved lighting, acoustics, air quality,
occupant comfort, and health and safety

2015

Harvard School of Health
Releases CogFx Study
Environmental Health
Perspectives
Releases report that
associates cognitive
function of office workers
with CO2, ventilation, and
volatile organic compound
exposure

2017

World Green
Building Council
Publishes Better
Places for People,
about buildings that
support healthier
and happier lives for
occupants
GRESB Real Estate
Assessment
Adds new Health &
Well-being Module

Fitwel
A unique, costeffective, highimpact building
certification. Full
Launch 2017

THE
GLOBAL
WELL
MOVEMENT

Figures current Feb 2019

1,533
WELL PROJECTS

29,000,000
SQUARE METRES
(313m sf)

48
COUNTRIES

WELL IN EUROPE
E u ro p e
WE L L P ROJ EC TS 4 3 5
(3 6 C E RT IF IE D )
S QUA RE F E E T 7 6 . 9 9 m
COUNTRIES 24
UK, France, Netherlands, Spain, Poland, Italy, Sweden, Ireland, Germany,
Hungary, Finland, Czech Republic, Slovakia, Romania, Belgium, Lithuania, Turkey,
Norway, Greece, Luxembourg, Switzerland, Monaco, Russia, Serbia
Figures current May 2019
Copyright© 2019 by International WELL Building Institute PBC. All rights reserved.

LEADING MARKETS
EUROPE
United Kingdom

131 Projects (7 certified) – 14,920,000 sf
France

87 Projects (12 certified) – 19,480,000 sf
Netherlands

56 Projects (2 certified) – 9,460,000 sf
Spain

41 Projects (4 certified) – 5,520,000 sf
Poland

27 Projects (2 certified) – 8,660,000 sf

RANKED BY NO. OF PROJECTS

Figures current May 2019
Copyright© 2019 by International WELL Building Institute PBC. All rights reserved.

10 concepten

WELL BUILDING STANDARD PROPERTY TYPES

OFFICE

SCHOOLS

MULTI-FAMILY

HEALTH CARE

HOSPITALITY

RETAIL/RESTAURANT

WELL BUILDINGS

© Boot Advocaten
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WTC

WTC UTRECHT

BORGHESE

BORGHESE

Wat is Circulariteit

© Boot Advocaten
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Circulariteit op Europees niveau
Circulariteit
•

Visie Europese Commissie
“In 2050, we live well, within the planet’s ecological limits.
Our prosperity and healthy environment stem from an innovative, circular economy where nothing is
wasted and where natural resources are managed sustainably, and biodiversity is protected, valued and
restored in ways that enhance our society’s resilience. Our low-carbon growth has long been decoupled
from resource use, setting the pace for a safe and sustainable global society.“

•

EU Circular Economy Action Plan
-

bespaart 600 miljard Euro voor EU bedrijven

-

creëert 580.000 banen in de EU

-

reductie op van 450 miljoen ton aan CO2 uitstoot in 2030
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114 Definitions
Conceptualizing the Circular Economy: An analysis of 114 definitions
Julian Kirchherr, Denise Reike, Marko Hekkert
Innovation Studies Group, Copernicus Institute of Sustainable Development Utrecht University, The
Netherlands
The Circular economy concept has gained momentum both among scholars and practitioner's. However
critics claim that it means many different things to different people. This paper provides further evidence
for these critics. The aim of this presentation is to create transparency regarding the current
understandings of the circular economy concept.
For this purpose, we have gathered 114 circular economy definitions which were coded on 17 dimensions.
dimensions
Our findings indicate that the circular economy is most frequently depicted as a combination of reduce,
reuse and recycle activities, whereas it is oftentimes not highlighted that CE necessitates a systemic shift.
We further find that the definitions show few explicit linkages of the circular economy concept to
sustainable development. The main aim of the circular economy is considered to be economic prosperity,
followed by environmental quality; its impact on social equity and future generations is barely mentioned.
Furthermore, neither business models nor consumers are frequently outlined as enablers of the circular
economy. We critically discuss the various circular economy conceptualizations throughout this paper.
Overall we hope to contribute via this study towards the coherence of the circular economy concept; we
presume that significantly varying circular economy definitions may eventually result in the collapse of the
event.
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Circulariteit: RR-Principes: Reduce, ReRe-use, Recycle, Recover
- Duurzaamheid energiebesparing, vermindering Co² uitstoot, energie afkomstig van
hernieuwbare bronnen.
- Materialen en grondstoffengebruik.
- Sociale Duurzaamheid, gezondheid.
- Innovatie, nieuwe samenwerkingsmodellen, nieuwe verdienmodellen
(levensduurkosten).

© Boot Advocaten
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Rechtbank Amsterdam

VENLO STADSKANTOOR

Alliander

Uitdagingen circulariteit
Privaatrechtelijk:
• Geen bestaande modellen, modellen niet geschikt voor circulair bouwen.
• Uitgangspunten Re-use en Recycle worden bemoeilijkt door o.a.:
- Bestaande regelgeving omtrent eigendomsverkrijging en bestanddelen.
Immers door natrekking (3:3 jo. 5:20 BW) of bestanddeel die onderdeel wordt van de
hoofdzaak (3:4 jo. 5:3 BW) vermengt eigendom zich.
-

Intellectuele eigendom bij hergebruik materialen (bijvoorbeeld eigendom op unieke
installatieonderdelen of geprinte bouwonderdelen).

© Boot Advocaten
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Uitdagingen circulariteit
•

Voor de toekomst zijn contracten nodig waarin partijen de uitgangspunten van
circulair bouwen onderschrijven op basis van de volgende uitgangspunten:
- Wederzijds vertrouwen
- Verantwoordelijkheid op ieders expertise
- Transparantie
- Optimale samenwerking
- Budget gestuurd op basis van een transparant verdienmodel
- Ruimte voor Flexibiliteit in contracten
- Stimuleer in migratie oplossingen
- Afspraken over sloop- en afvalbeheer

•

Idealiter zijn ontwerp, realisatie, onderhoud, sloop en hergebruik
samengevoegd in één enkele opdracht. Opdrachtnemer is dan in staat invloed
uit te oefenen op optimalisatie van gehele keten.

© Boot Advocaten
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Circulariteit in
ProjectProject-organisatie
•

Beleid organisatie

•

Commitment en bestuurlijke besluitvorming

•

informatie; marktconsultatie

•

budgettering, geldstromen identificeren

•

juridische kennis

•

Transparante samenwerking:
- van exploitatiemodel naar coöperatie
- ketensamenwerking
- partnerschap

•

Gebruiker betrekken bij het (aanbestedings-) proces, beheer/exploitatie

•

Borging van kennis in organisatie opdrachtgever
86

Circulariteit in het aanbestedingsproces
•

Voorbereiding
Projectidentificatie, scopebepaling opdracht (aard en omvang van werken en
diensten). Fasering in gebied en/of in tijd, ambities op gebied van verduurzaming

•

Data verzameling; info over gebouw(en), bouw- en renovatiejaar, m.o.p
energieverbruik, techniek

•

Keuze aanbestedingsprocedure

•

Selectie; gunningscriteria

•

Keuze contractvorm

© Boot Advocaten

87

Circulariteit in het aanbestedingsproces

•

(Energie) prestatie contracten

•

Vastgoed als een service
- kernprestatie indicatoren (performance)
- meten en monitoren

•

Supplier take-back, purchase and resale, productservice
experience / performance level agreements

system,

Circulariteit in het aanbestedingsproces
Aanbesteden partnerschap
•

Procedure van het innovatiepartnerschap (art. 2.31a en b AW 2012)
‒ Ontwikkeltraject t.b.v. nieuwe producten, werken of diensten
‒ Procedure mag ook worden gebruikt voor het aanzienlijk verbeteren van
bestaande oplossingen
‒ Na ontwikkeltraject direct inkoop mogelijk zonder aanbesteding

© Boot Advocaten
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Circulariteit in het aanbestedingsproces
Aanbesteden partnerschap
•

Aanbesteding partnership c.q. samenwerkingsverband
 Selectiecriteria
‒ referentie minimaal [50% of meer] investering voor eigen rekening en risico
 Gunningscriteria
Prijs: - Gezamenlijk risico in de exploitatie
- Minimale randvoorwaarden, brandbreedten
- Visie op transformatie, duurzaamheid, openbare ruimte etc.
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Circulariteit in het aanbestedingsproces
Inhoud aanbestedingsprocedure
Circulariteit kan op verschillende manieren in het aanbestedingsproces worden geïntegreerd:
1) Vaststellen voorwerp opdracht
2) Selectiefase
3) Gunningsfase
4) Uitvoeringvoorwaarden

© Boot Advocaten
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Circulariteit in het aanbestedingsproces
Circulariteit kan op verschillende manieren in het aanbestedingsproces worden geïntegreerd:
1) Vaststellen voorwerp opdracht
Aanbesteder vrij om:
- te bepalen van welk materiaal het product is gemaakt;
- eisen te stellen aan het productieproces en de productiemethoden;
1. door verwijzing naar technische specificaties en normen;
2. in termen van prestatie-eisen en functionele eisen.
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Circulariteit in het aanbestedingsproces
2) Selectiefase

•

In de selectiefase is het van belang de visie van de marktpartij ten aanzien van circulaire economie uit
te vragen. Zo wordt begripsverwarring in verder in het aanbestedingsproces voorkomen.

•

Een andere mogelijkheid is het opnemen van circulariteit in de referenties. Referenties dienen hierbij
niet als bewijs van de technische bekwaamheid, maar als beoordeling van de circulaire ervaring.

© Boot Advocaten
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Circulariteit in het aanbestedingsproces
3) Gunningsfase
Als aanbesteder gunningscriterium EMVI gebruikt, dan kunnen
criteria zien op milieu en/of sociale kenmerken.
De gunningscriteria hoeven niet van zuiver economische aard zijn.
Voor de gunningscriteria geldt wel dat dat deze:
- moeten zien op het voorwerp van de opdracht;
- non-discriminatoir zijn;
- functioneel zijn;
- verifieerbaar zijn.

© Boot Advocaten
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Circulariteit in het aanbestedingsproces
Gunningscriteria:
Energie (kwantitatief)
• EPC norm (Bouwbesluit)
Bepaalt energiezuinigheid op basis van gebouweigenschappen, installaties en
gangbaar gebruikersgedrag
•
•

Mate van gebruik duurzame energie, plan van aanpak omtrent opwekking
Prestatiegericht contracteren
voorbeeld bij renovatie (Leidraad Aanbesteden EPC-contracten):
De netto contante waarde (NCW) van de energiekostenbesparing ten gunste van de
opdrachtgever, bestaande uit:
bestaat uit jaarlijks gegarandeerde energiekostenbesparing gedurende de looptijd (E-besparing)
minus de jaarlijkse vergoeding aan de opdrachtnemer (vergoeding ON) plus restwaarde na afloop
van het project (o.b.v. NEN 2767-1-2013) restwaarde Pr).
NCW= E - besparing-vergoeding ON + restwaarde Pr
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Circulariteit in het aanbestedingsproces
Gunningscriteria:
Water (kwantitatief)
• Hoeveelheid waterverbruik ontwerp.
• Mate van hergebruik water.
Water (kwalitatief)
Visie op de wijze van reductie van waterverbruik binnen het project.

© Boot Advocaten
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Circulariteit in het aanbestedingsproces
Gunningscriteria:
Materialen (kwantitatief)
• Laagste MPG berekening (Bouwbesluit).
Schaduwkosten (kosten om schade aan het milieu door het materiaalgebruik ongedaan te maken)
gedeeld door de levensduur en de oppervlakte van het gebouw (geïncorporeerd in BREEAM en GPR
gebouw).
•

Mogelijkheden demontage gebouwonderdelen;
10 principles for design for disassembly; o.a. (i) zorg voor documentatie van materialen en methoden
voor demontage, (ii) ontwerp toegankelijke verbindingen, (iii) minimaliseer chemische verbindingen, (iv)
eenvoud in structuur en vorm, (v) uitwisselbaarheid, etc. (Brad & Ciarimboli 2005; Roadmap Circulaire
Gronduitgifte Amsterdam).

• Mate van hergebruikte materialen bouw en mate van hergebruik na sloop gebouw.
• Mate van inzicht in gebruikte materialen (materialenpaspoort).
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Circulariteit in het aanbestedingsproces
Gunningscriteria:
Materialen (kwalitatief)
Plan van aanpak ten aanzien van hergebruik materialen, voorkomen gebruik schaarse
materialen, etc.
Ecosysteem
• Aantonen invloed beplanting op bijvoorbeeld CO2 en fijnstof reductie (Roadmap
Circulaire Gronduitgifte Amsterdam; BREEAM).
Gezondheid
• Well Building certificaat (silver, gold, platinum; Well Building Standard)
• Comfortmeter (comfortmeter.eu).
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Circulariteit in het aanbestedingsproces
4) Uitvoeringsvoorwaarden
Ook in de uitvoeringsfase is het mogelijk rekening te houden met circulariteit.
Voorwaarden zijn:
- verband houden met het voorwerp van de opdracht;
- geen verhulde technische specificaties, selectie- of gunningscriteria;
- niet rechtstreeks of indirect discriminerend;
- worden vermeld in de aankondiging of het bestek.
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Samenwerking
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• Heeft u nog vragen/opmerkingen of feedback?

De Circulaire Betonketen
Evert Schut

102

RWS werkt circulair
in 2030
Wat betekent dat voor de
betonsector?

Evert Schut
25 juni 2019

103

104

Afspraken minder wazig dan de foto?
105

• Ca 50% van alle materialen
• Stevige impact op (o.a.) CO2
emissies
• Ondanks recycling nauwelijks
effect op beperking
grondstoffengebruik
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Ambities 2030:
- RWS werkt circulair
- Nederland gebruikt 50 %

-

minder primaire grondstoffen
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Wat gebeurt er als je een brug lineair inkoopt?
Waar gaat het over:
Q= kwaliteit
€= kosten
T= tijd (lintje
doorknippen)
Leverancier
Leverancier

Producent a

Leverancier
Leverancier
Leverancier
Leverancier
Leverancier

Producent b

aanbesteding

Aannemer

“vrijkomende
materialen
verblijven aan de
aannemer”

Onderaannemer

Leverancier

NB. Overal in de keten in- en verkoopafdelingen, behalve bij RWS

Wat gebeurt er als je een brug circulair inkoopt?
Q, €, T in
Leverancier
Leverancier

aanbesteding
Producent a

Leverancier
Leverancier
Leverancier
Leverancier
Leverancier
Leverancier

Producent b

“vrijkomende
materialen
verblijven aan de
aannemer”

Aannemer

Onderaannemer

Q, €, T uit
Demontage

Wat verandert er voor RWS en ketenpartners?
Wat betekent het om van een oude brug een nieuwe te maken?
•
•

•

111

Relatie RWS met producenten en leveranciers:
– via inkoop, maar ook via verkoop?
Andere werkwijze o.a. assetmanagement en boekhouding
– We moeten precies weten wat waar ligt met welke kwaliteit (mate van
degradatie) en restlevensduur
– Daarvoor hebben we een datasysteemnodig dat nu nog niet bestaat (dat
verder gaat dan BIM)
Hoe bepaal je de mate van circulariteit van een ontwerp of van vrijkomede
materialen en hoe vertalen we dat naar een aanbesteding?

Waar werkt RWS nu aan?
Samen: oprichting Platform CB’23
• Circulaire informatievoorziening/
materialenpaspoort
• Meten van circulariteit
• Definities/ framework
• Meer ‘technische’ aspecten zoals
losmaakbaarheid?
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Waar werkt RWS nu aan?

•

Circulair materiaalgebruik:
faciliteren technologieontwikkeling
o.a. via keteninitiatieven als het
Betonakkoord, Asfalt Impuls,
biobased/ hout, staal
Uitproberen in pilotprojecten,
samen met onze partners in de
bouw: o.a. asfalt, circulair viaduct
Stimuleren met de Klimaatenvelop

•

•
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Waar werkt RWS nu aan?
Uitfaseren ‘circulaire risico’s’

Aanpak voor
schaarse
grondstoffen
Vertaling naar RWS werkprocessen, o.a.
ontwerp, inkoop, assetmanagement,
informatievoorziening, aanpak grote
vervanging- en renovatie opgave etc.
114

Gevolgen betonsector
•

Ontwerp alsof je er over 50 of 100 jaar van je betonproduct opnieuw
het zelfde product moet kunnen maken
– Remontabel bouwen, losmaakbaar ontwerpen
– voorbeeld: circulair viaduct
– NB. Flexibiliteit nodig voor vervangingsopgave (tijdelijke bruggen)!

• Ook op materiaalniveau!
• Maar vraag overtreft aanbod, je komt niet verder dan ca 30%......
• Focus op de betoncyclus: niet alleen die van steen, maar ook CO2!
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Gevolgen betonsector

•

Voorkom circulaire risico’s:
– voorbeeld AEC bodem-as in beton?

•
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Denk na over welke informatie je nodig hebt over 100 jaar om het
zelfde product te kunnen maken en zorg er voor dat die informatie
bewaard blijft (samen!)

Gevolgen opdrachtgevers
•
•
•
•
•
•
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Wellicht de grootste verandering
We kunnen niet meer aan de zijlijn staan van bouwprocessen
Wij zijn verantwoordelijk voor 50 -100 jaar beheer en onderhoud
En…… behoud van informatie………
En…… kwaliteit……….
Geen circulair inkopen zonder circulair verkopen

-

RWS werkt
circulair in 2030
Werkt u mee?
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N.B. Is CE het nieuwe duurzaam? Nee, eerder een aanvulling
•
•
•
•
•
•
•
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CE draagt bij aan betere lange termijn prestaties t.a.v. klimaat-, milieu, en
economie
CE brengt het probleem van eindige voorraden en hoogwaardig hergebruik in
opeenvolgende cycli meer naar de voorgrond
CE is een andere manier om te ontwerpen te bouwen en onderhouden
CE vergt nieuwe manieren van noodzakelijke samenwerking
CE is een uitdaging die ingenieurs aanspreekt, meer dan abstracte
duurzaamheidsbegrippen als de MKI
Meten van circulariteit: de zelfde materiaal analyse die ook ten grondslag ligt
aan de MKI score (een LCA analyse)!
aandacht voor % primaire, secundaire en hernieuwbare grondstoffen in de hele
levenscyclus.

Een Betonakkoord om trots op te zijn!
Mantijn van Leeuwen
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Een betonakkoord om trots op te
zijn!

Ondersteund door LCA,
maakt u betere beslissingen

NIBE heeft als doel dat in alle beslissingen in de bouw
milieu-impact wordt meegewogen. Daarom maken wij
deze informatie gratis beschikbaar voor iedereen, zodat
ze beter kunnen kiezen. (www.nibe.info)

Grenzen aan de groei
Lineair handelen is de
eenvoudigste manier, logisch
dat we dat eerst hebben
opgebouwd.
Circulair handelen is de
natuurlijke, evolutionaire vorm
van ons handelen en is nu
noodzakelijk.

Met voorgenomen beleid
en huidige commitments
(INDC) is totale 2°C budget
op in 2030

Om met 66% zekerheid
binnen het 2°C scenario te
blijven is het budget 250
Gt CO2, om daar binnen te
blijven is in 2030 een
reductie van 72% nodig
tov 2010

De grote uitdagingen
We begrijpen dat het GELD gaat kosten

We begrijpen dat we moeten versnellen

To mitigate climate change
We need to stop using fossil fuels

We need a Circular Economy

Without fossil fuels in the supply chain,
environmental impact of construction products
would be reduced by 70-80% and GWP would fall to
almost zero

Reusing products and materials, in combination with
using more renewable resources, could reduce GWP
today by 20-30% and significantly more in the future

Meetinstrument: De MPG\MKI berekening

MPG SCORE
0,87 €/BVO/jaar
ONTWERP

BEREKENING TOEVOEGEN

NATIONALE MILIEUDATABASE
~200 cat 1
producten
Merk
producten

~250 cat 2
producten
Branche
Gemiddeld

~500 cat 3
Producten
+30%
opslag

NIET in NMD?

Wanneer product dat je gebruikt
NIET in NMD staat, mag je het zelf aan de
berekening toevoegen

BETONAKKOORD (2030)
CO2 reductie

min 30% en ambitie 49%

Circulariteit

vrijkomend 100% hoogwaardig

TRANSPARANTIE

CSC en LCA

CO2 reductie scenario beton
1 m3, Betonmortel, C20/25 XD3, 25 km leveringsafstand

module
%
MKI

Winning
grondstoffen
A1
65%
13,97

Aanvoer
Eigen
Levering bouwplaats Eindelevensduur
grondstoffen productie klant
scenario
A2
A3
A4
A5
C+D
17%
2,5%
4,5%
1,5%
9,5%
3,68
0,52
0,93
0,38
2,12

MKI = Milieu Kosten Indicator, een integrale prestatie indicator (Bepalingsmethode)

Scenario studie 2030
MKI van 1 m3 betonmortel, per LCA module scenario’s
bepaald. Waarbij voor module A2 een scenario is
gehanteerd dat uitgaat van 40% secundaire grondstoffen
(haalbaar door gelijkblijvend aanbod, maar daling
betonvolume van 25% )
module

max 45% reductie

min

max

A1

10,11

14,43

Nieuwe cementen beschikbaar

A2

1,20

4,40

A3

0,15

0,80

Aanvoer grondstoffen optimaliseren qua afstand en duurzaam
vervoer, meer lokaal via recycling
Energieverbruik centrale minimaliseren en/of verduurzamen

A4

0,17

0,93

Transport naar het werk met duurzaam vervoer, afstand altijd 25 km

A5

0,15

0,38

Aannemers optimaliseren en verduurzamen hun uitvoering

C+D

1,30

2,12

Verbeterde recycling technologie breed toegepast

totaal

13,07

23,06

Prognose verbeter ruimte tot 2030

Hoe komen we deze transitie door?
De transitie zal serieuze investeringen vragen van bedrijven.
In het betonakkoord hebben OG en ON afgesproken dat OG erom vraagt in
contracten en ON transparantie biedt over geleverde prestaties bij alle
leveringen.
2 mechanismen in contracten:
• Dwang
• Belonen

Belonen
Er is nu ruime ervaring met aanbesteden op milieuprestatie en hiermee is
een effectief beloningsbeleid te voeren om koplopers een voldoende
gunningsvoordeel te bieden.
Onze grote favoriet is gunning op prijs + x*MKI, dit komt het dichtst bij een
bronbelasting op milieu-impact en is zeer transparant en eenvoudig in te
zetten.

Dwang
Zelfs bij een effectief beloningsbeleid zullen er altijd bedrijven zijn die niet
(voldoende) mee gaan in de transitie.
Voor RWS heeft NIBE een advies opgesteld “MKI plafondwaarden betonmortel en
betonproducten”, hierop zouden contracteisen kunnen worden gebaseerd.
Daarnaast is een algemene CO2 beprijzing ook een effectief dwang middel,
hiermee raken achterblijvers vanzelf buiten beeld bij gunning

Actieteam Meten van circulariteit
in de bouw

OVER PLATFORM CB’23
Platform CB’23 wil bouw-breed partijen met circulaire
ambities met elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector als
in de woning- en utiliteitsbouw. Het streven is om vóór 2023
nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over
circulair bouwen. Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf
geven samen met De Bouwcampus en NEN invulling aan dit
initiatief.
4 juli wordt meetmethode v1.0 aan Elphi Nelissen
overhandigd

BETON EN CIRCULARITEIT
85% van de massa is zonder meer goed te recyclen en met
inspanning zijn vormgegeven betonproducten ook nog voor
hergebruik geschikt.
Nadeel is dat 15% die slecht te recylen is (Cement)
verantwoordelijk is voor de grootste milieu-impact.
Potentieel volume uit urban mining dekt slechts beperkt deel
van ons bouwvolume. We komen tekort en moeten dus (nog
geruimte tijd) primaire grondstoffen winnen
Methode 1.0 heeft nog geen invulling van hoogwaardigheid
van recycling stromen

Conclusie
Beton heeft het zeker in zich om de doelen uit het betonakkoord voor 2030 te
halen.
Tijd is kort en er moet wel het nodige gebeuren.

NIBE advies MKI plafondwaarden iov Rijkswaterstaat
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