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1. Inleiding
Het hoogwaardig hergebruik van afval- en reststromen staat volop in de belangstellling.
In 2013 heeft het Kabinet het programma Van Afval naar Grondstof gepresenteerd, waarmee zij beoogt de
transitie naar een circulaire economie te bewerkstelligen: een economie waarin onder meer het hoogwaardig
hergebruik van producten en grondstoffen is gemaximaliseerd.
Ook beleidsambities met betrekking tot de biobased economy leiden tot een herwaardering van (met name
organische) reststromen, namelijk als grondstof voor hoogwaardige biobased producten.
Deze ontwikkelingen hebben ook bij lagere overheden geleid tot een herwaardering van de reststromen die zij
produceren, bijvoorbeeld groenafvalstromen die vrijkomen bij het beheer van groenvoorzieningen en
wegbermen. Niet langer zien zij deze stromen als ‘waardeloos afval’, maar veel meer als potentiële
grondstoffen voor nuttige toepassingen. Dit uit zich in onderzoekstrajecten, haalbaarheidsstudies, en de
formulering van lokale beleidsambities.
Het omzetten van deze ambities in praktijk blijkt weerbarstig. Een belangrijke stap vormt het ‘vertalen’ van
deze beleidsambities in gunningscriteria bij publieke aanbestedingen voor de verwerking van
groenafvalstromen. Het opnemen van nieuwe criteria houdt immers het risico in dat opdrachtgever en
opdrachtnemer elkaar niet goed ‘verstaan’, wat kan leiden tot procedurele risico’s.
De Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval beoogt aanbestedende diensten handvatten te geven om
groenafval op duurzame wijze aan te besteden, dat wil zeggen leidend tot duurzame opwerking van groenafval.
Het kan daarbij gaan om integraal groenafval, of om deelstromen uit groenafval (bijvoorbeeld bermgras).
Een opdracht tot opwerking van groenafval kan ofwel een geïntegreerd onderdeel zijn van een
onderhoudsbestek (al dan niet in de vorm van een afzonderlijk perceel), dan wel een separate opdracht zijn.
Deze Handreiking gaat uitsluitend in op de aanbesteding van de opdracht tot opwerking van groenafval. Echter,
de handvatten zoals in deze Handreiking gegeven zijn ook bruikbaar voor meer geïntegreerde contracten.
Wat ‘duurzaam is, schrijft de Handreiking niet voor. In plaats daarvan presenteert zij verschillende ‘definities’
van duurzame opwerking, en geeft zij aan hoe men deze definities in een aanbesteding kan operationaliseren.
Afhankelijk van de beleidsambities van een overheid kan de aanbestedende dienst kiezen voor een bepaalde
definitie. Voorbeelden van definities van duurzame verwerking zijn bijvoorbeeld ‘maximalisatie van CO2-winst’,
of ‘maximale bijdrage aan de circulaire economie’.
Deze Handreiking kiest bewust voor de term ‘opwerken’ in plaats van ‘verwerken’, omdat daarmee meer recht
gedaan wordt aan het gebruik van groenafval als grondstof voor producten en brandstoffen.

Leeswijzer
Onderliggend document is het Achtergronddocument bij de Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval.
De eigenlijke Handreiking heeft de vorm van een Powerpoint presentatie, waarin de belangrijkste punten zijn
samengevat.
Voor een snel overzicht van relevante aspecten is de Handreiking geëigend, dit Achtergronddocument is een
‘naslagwerk’ met uitgebreidere (detail)informatie.
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Hoofstuk 2 geeft een overzicht van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de (opwerking) van
groenafval en deelstromen daaruit. Aansluitend vat dit hoofdstuk samen wat de huidige stand van de techniek
is bij de opwerking van groenafval, en welke technologieën in ontwikkeling zijn (innovaties).
Hoofdstuk 3 gaat in op het algemene kader van een aanbesteding van groenafval. Dit hoofdstuk gaat beknopt
in op EMVI, en welke ruimte de wetgeving geeft om in aanbestedingen ‘duurzaamheid’ een plaats te geven.
Tenslotte specificeert dit hoofdstuk een aantal strategische keuzes die een aanbestedende dienst moet maken
wanneer zij de verwerking van groenafval aanbesteedt.
Hoofdstuk 4 gaat in op de duurzaamheid van groenafval opwerking, en in het bijzonder de operationalisering
hiervan middels criteria in aanbestedingen.
Hoofstuk 5 tenslotte gaat in op procesmatige aandachtspunten bij de duurzame aanbesteding van groenafval.
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2. Wat mag en kan met groenafval?
Dit hoofdstuk vat de belangrijkste milieuregelgeving met betrekking tot groenafval samen. Daarnaast beschrijft
het de huidige stand der techniek voor de opwerking van groenafval, en kansrijke innovaties.
Paragraaf 2.1 definieert groenafval. Paragraaf 2.2 vat milieuregelgeving met betrekkig tot de opwerking van
groenafval samen, en eisen die de regelgeving stelt aan respectievelijk de ontdoener, de inzamelaar en de
opwerker van groenafval.
Paragraaf 2.3 beschrijft de stand der techniek voor groenafvalopwerking, en gaat in op innovaties.

2.1 Wat is groenafval? – definitie en samenstelling
Het Landelijk Afvalbeheerplan 2 (LAP2) definieert groenafval als volgt [3]:

‘Gescheiden ingezameld groenafval komt vrij bij de aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en
natuurterreinen. Het betreft tevens afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, berm- en
slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval en afval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van
terreinen van instellingen en bedrijven. Ook gescheiden ingezameld grof tuinafval van huishoudens valt onder
groenafval’.
Gescheiden ingezameld GFT-afval van huishoudens en organisch bedrijfsafval worden niet tot groenafval
gerekend, evenmin als reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie.
Groenafval bestaat in zijn algemeenheid altijd uit één of meer van de volgende fracties:
• Maaisel van bermen, sloten en natuurgebieden;
• Houtig materiaal, bijvoorbeeld takhout, snoeihout, stobben;
• Bladafval;
• Specifieke deelstromen als heidemaaisel, en –plagsel, rietresten etc.;
• Zwerfvuil. Afhankelijk van de herkomst bedraagt dit tussen de 1% en de 5%.
Wanneer een deelstroom uit groenafval apart wordt ingezameld (en eventueel verwerkt), wordt deze meestal
niet als groenafval aangeduid, maar bijvoorbeeld als bermgras of als snoeihout.

De exacte samenstelling van groenafval hangt ondermeer af van de herkomst, het jaargetijde en de wijze van
inzamelen. Zo komt in het voorjaar maaisel in een piek vrij, en in de herfst bladafval. De heterogene
samenstelling van groenafval stelt eisen en begrenzingen aan de mogelijkheden tot opwerking. Paragraaf 2.3
gaat hier nader op in.
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2.2 Regelgeving bij de opwerking van groenafval

2.2.1 De Minimumstandaard
Het LAP 2 definieert voor verschillende afvalstromen de Minimumstandaard. Onder de Minimumstandaard
van een afvalstof wordt verstaan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van die afvalstof. De standaard
is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een
referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer.
Sinds de 2e wijziging van het LAP2 (najaar 2014) luidt de Minimumstandaard voor groenafval als volgt [3]:

De minimumstandaard voor het verwerken van gescheiden ingezameld groenafval is 'andere nuttige
toepassing' in de vorm van:
• composteren met het oog op recycling,
• vergisten met gebruik van het gevormde biogas als brandstof gevolgd door aërobe droging/narijping met het
oog op recycling van het digestaat, of
• verbranden als hoofdgebruik brandstof en externe levering van elektriciteit en/of warmte.
Daarnaast kunnen vormen van directe toepassing als bodemverbeteraar, inzet bij de inrichting van ecoducten of
gebruik voor het dempen van sloten in veenweidegebieden worden toegestaan wanneer ze uit milieuoogpunt
minimaal gelijkwaardig zijn aan composteren en niet strijdig zijn met regelgeving. Ontheffingen van het verbod
om groenafval buiten inrichtingen te verbranden (10.63 Wm) worden slechts in incidentele gevallen verleend
(vreugdevuren, boomziekten, etc.). De handreiking "toepassing regelgeving verbranden buiten inrichtingen" kan
gemeenten bij hun besluitvorming ondersteunen. Structureel verlenen van ontheffingen is ongewenst.
Met andere woorden, de verwerking van groenafval moet voldoen aan één van de opties genoemd in de
minimumstandaard, of aan een meer duurzame wijze van verwerken.
N.B. Ook partijen groenafval die niet worden ingezameld maar door een ontdoener zelf ter verwerking worden
aangeboden, vallen ook onder dit sectorplan.

2.2.2 Uitzonderingen op de Minimumstandaard
Er zijn twee situaties waarin niet hoeft te worden voldaan aan de Minimumstandaard:
1. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de vrijstellingsregeling plantenresten en tarragrond;
2. Wanneer de afvalstoffenregelgeving niet van toepassing is op het groenafval, conform artikel 10.1a,
lid 1, sub f van de Wet milieubeheer.
Onderstaand worden deze situaties nader toegelicht:

De Vrijstellingsregeling Plantenresten en Tarragrond
De afvalstoffenregelgeving staat niet toe dat groenafval of deelstromen daaruit rechtstreeks op of in de bodem
worden gebracht. Een uitzondering hierop vormt de ‘Vrijstellingsregeling plantenresten en tarragrond’. In deze
regeling worden voorwaarden benoemd waaronder specifieke categorieën van plantenresten zijn vrijgesteld van
het stortverbod van afvalstoffen buiten inrichtingen (m.a.w. rechtstreeks op of in de bodem mogen worden
gebracht). Het gaat hierbij om bermmaaisel, oogstrestanten, heideplagsel en maaisel, en tarragrond.
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In de praktijk bestaat nogal eens onduidelijkheid over wat de Vrijstellingsregeling wel en niet toestaat. Om die
reden worden hieronder kort de belangrijkste voorwaarden voor bermmaaisel, oogstrestanten, heideplagsel en
maaisel benoemd (tarragrond is in relatie tot groenafval minder van direct belang en wordt daarom niet
behandeld).
Bermmaaisel (inclusief slootmaaisel)
De Vrijstellingsregeling verstaat onder bermmaaisel: in hoofdzaak organisch materiaal van plantaardige afkomst
dat vrijkomt bij het maaien van grazige kruidenvegetaties, groeiend op wegbermen, langs of in watergangen en
op waterkeringen.
Bermmaaisel mag uitsluitend op of in de bodem worden gebracht indien aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
a. Toepassing vindt plaats:
1. op de plaats of het perceel waar dit is vrijgekomen,
2. op het aangrenzend perceel, of
3. wanneer het aangrenzend perceel niet geschikt is: op een ander perceel van het bedrijf waar het
aangrenzend perceel toebehoort, en dat binnen een afstand van maximaal 1 km ligt van de plaats
waar het bermmaaisel is vrijgekomen.
b. er is sprake van schoon en onverdacht bermmaaisel;
c. de hoeveelheid die op of in de bodem wordt gebracht staat, uit oogpunt van goede landbouwpraktijk, in
evenwichtige verhouding tot het oppervlak van het ontvangende perceel, en
d. het bermmaaisel wordt gelijkmatig verspreid over het ontvangende perceel en dit niet significant bijdraagt
aan de verspreiding van nutriënten en zware metalen.
N.B. In aanvulling op bovenstaande voorwaarden zijn de ’eisen voor gedragingen’ uit de Meststoffenwet van
toepassing. Registratie conform de Meststoffenwet en bijbehorende Uitvoeringsregeling en –besluit is
noodzakelijk.
Oogstrestanten
De Vrijstellingsregeling verstaat onder oogstrestanten: niet-houtachtige, plantaardige restanten afkomstig van
de teelt van bloembollen, vollegrondsgroente, vaste planten, akkerbouwproducten en fruit, daaronder mede
begrepen kuilvoerresten, en met uitzondering van restanten van substraatteelt.
Oogstrestanten mogen uitsluitend op of in de bodem worden gebracht indien aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
a) de oogstrestanten hebben het bedrijf niet verlaten,
b) de oogstrestanten zijn schoon en onverdacht,
c) de hoeveelheid die op of in de bodem wordt gebracht staat, uit oogpunt van goede landbouwpraktijk, in
evenwichtige verhouding tot het oppervlak van het ontvangende perceel, en
d) de oogstrestanten gelijkmatig worden verspreid over het ontvangende perceel en dit niet significant
bijdraagt aan de verspreiding van nutriënten en zware metalen.
Heideplagsel en maaisel (w.o. natuurgras)
De Vrijstellingsregeling verstaat onder heideplagsel en maaisel: materiaal dat vrijkomt binnen een natuurgebied
en dat op of in de bodem wordt gebracht op de plaats of in de directe nabijheid daarvan waar dit is
vrijgekomen.
Heideplagsel en maaisel mogen uitsluitend op of in de bodem worden gebracht indien aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
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1) toepassing vindt plaats:
a. binnen het natuurgebied waar het heideplagsel of maaisel is vrijgekomen, of
b. in gevallen waarin het natuurgebied niet geschikt is: op een ander perceel dat ligt binnen een afstand
van maximaal één kilometer van de rand van het natuurgebied waar het heideplagsel of maaisel is
vrijgekomen.
b. er is sprake van schoon en onverdacht heideplagsel en maaisel,
c. de hoeveelheid die op of in de bodem wordt gebracht staat, uit oogpunt van goede landbouwpraktijk, in
evenwichtige verhouding tot het oppervlak van het ontvangende perceel, en
d. het heideplagsel of maaisel gelijkmatig wordt verspreid over het ontvangende perceel en dit niet
significant bijdraagt aan de verspreiding van nutriënten en zware metalen.
N.B. In aanvulling op bovenstaande voorwaarden zijn de ’eisen voor gedragingen’ uit de Meststoffenwet van
toepassing. Registratie conform de Meststoffenwet en bijbehorende Uitvoeringsregeling en –besluit is
noodzakelijk.

Uitzondering van werkingssfeer van afvalstoffenregelgeving (Artikel 10.1 Wet Milieubeheer)
Artikel 10.1a, lid 1, sub f van de Wet milieubeheer specifieert groenafval stromen die onder voorwaarden zijn
uitgezonderd van de reikwijdte van hoofdstuk 10 van die wet. Het gaat daarbij om:

‘stro en ander natuurlijk, niet-gevaarlijk landbouw- of bosbouwmateriaal dat wordt gebruikt in de landbouw, de
bosbouw of voor de productie van energie uit die biomassa door middel van processen of methoden die
onschadelijk zijn voor het milieu en die de menselijke gezondheid niet in gevaar brengen’.
In de praktijk wordt dit artikel regelmatig foutief geïnterpreteerd en toegepast. Het gaat dan meestal om één
van de volgende misverstanden:
1. Artikel 10.1, lid 1 sub f geeft aan dat groenafval soms niet aan de afvalstoffenregelgeving van hoofdstuk 10
Wet milieubeheer hoeft te voldoen. Onterecht wordt nogal eens aangenomen dat het materiaal dan ook
automatisch geen afval meer is. Het materiaal blijft echter groenafval, m.a.w. het blijft in juridische zin een
afvalstof. Dit is belangrijk omdat er ook afvalregelgeving is die niet valt onder hoofdstuk 10 Wet milieubeheer.
Die geldt dus wel!
2. Volgens artikel 22.1. lid 9 van de Wet milieubeheer is hoofdstuk 10 over afvalstoffen niet van toepassing op
gedragingen, voor zover daaromtrent voorschriften gelden, die zijn gesteld bij of krachtens (ondermeer) de
Meststoffenwet. Dit betekent dat de Meststoffenwet voor gaat op hoofdstuk 10. Als er ‘voorschriften voor
gedragingen’ vanuit de Meststoffenwet van toepassing zijn (zoals registratie) , dan gaan die dus voor de
eventuele voorschriften voor deze zelfde gedragingen vanuit hoofdstuk 10. Kortom: er moet dus altijd eerst
gekeken worden naar de Meststoffenwet.
Deze maakt rechtstreekse toepassing van groenafval in de landbouw onmogelijk, tenzij wordt voldaan aan de
voorwaarden van de Vrijstellingsregeling Plantenresten & Tarragrond (en men vervolgens voldoet aan de eisen
uit de Meststoffenwet).
De facto betekent bovenstaande dat Artikel 10.1 met name interessant is voor houtstromen die worden
ingezet voor de productie van bio-energie, en dat het de rechtstreekse afzet van groenafvalstromen naar de
landbouw níet faciliteert.
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Overigens is de Rijksoverheid (RWS Leefomgeving) nog bezig te specificeren hoe Artikel 10.1 in
specifieke situaties moet worden geïnterpreteerd. Informatie hierover is te vinden op
www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/afval/groenafval.

2.2.3 Eisen aan de ontdoener en inzamelaar/vervoerder van groenafval
De eigenaar van vrijkomend groenafval is in het algemeen oftewel de terreineigenaar/-beheerder zelf, of de
aannemer die het groenonderhoud in opdracht verzorgt (namelijk wanneer contractueel is geregeld dat het
groenafval aan deze partij vervalt).
Diegene die eigenaar is van het groenafval en zich daarvan wilt ontdoen, mag het materiaal alleen afgeven aan:
• een erkende inzamelaar. Deze neemt het eigendom van het groenafval over en transporteert het naar een
verwerker. Een erkende inzamelaar moet vermeld staan op de VIHB-lijst (www.niwo.nl);
• een erkende vervoerder. Deze vervoert het groenafval in opdracht naar een verwerker. Een erkende
vervoerder dient ook vermeld te staan op de VIHB-lijst van de NIWO (www.niwo.nl);
• een erkende verwerker. Deze moet een Omgevingsvergunning hebben voor het opslaan of het be- en
verwerken van het groenafval. In uitzonderingssituaties heeft een bedrijf hier geen vergunning voor nodig en
valt het onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit (zie onderstaand).
Bij het transport van groenafval moet in de meeste gevallen een begeleidingsbrief aanwezig zijn. Alleen bij
transporten van minder dan 500 kg hoeft er geen begeleidingsbrief aanwezig te zijn. In principe vult de
ontdoener deze begeleidingsbrief in en geeft het mee aan de inzamelaar/vervoerder.
De ontdoener moet een afvalstoffenregistratie bijhouden en deze vijf jaar bewaren. Deze registratie bestaat
voornamelijk uit het bewaren van de overeenkomst met de ontvangende inrichting of de route-inzamelaar en
de factuur of de doorslagen van de begeleidingsbrieven.

De meldingsplicht
De basis voor bovengenoemde registratieverplichting ligt in de Wet Milieubeheer. Het Besluit en de Regeling
melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en het Besluit omgevingsrecht geven een nadere
invulling van de registratie-eisen per situatie.

Bedrijven zijn meldingsplichtig wanneer zij vallen onder categorie 28.4 van bijlage 1c van het Besluit
Omgevingsrecht (Bor). Dit artikel gaat onder andere over het opslaan van bepaalde afvalstoffen en het
overslaan van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen. Daarnaast is in het Besluit Melden vastgelegd dat
composteerinrichtingen vanaf een verwerkingscapaciteit van meer dan 50 m3 per jaar meldingsplichtig zijn.
Dit houdt in dat meldingsplichtige bedrijven binnen vier weken na afloop van de maand aan het Landelijk
Meldpunt Afvalstoffen (LMA) melden welke afvalstoffen in de voorgaande maand zijn ontvangen.
Meer informatie over de verplichtingen en formulieren bij de afgifte en het transport van afval zijn te vinden
op de website van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (www.lma.nl).
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2.2.4 Eisen aan de opwerker van groenafval
Voor het opwerken van groenafval is een Omgevingsvergunning vereist (‘erkende verwerker’). De
Omgevingsvergunning regelt onder meer milieubeschermende voorzieningen en het voorkomen van hinder
naar de omgeving.
Slechts in uitzonderingsgevallen is geen Omgevingsvergunning noodzakelijk, namelijk bij:
‘Het opslaan, versnipperen en composteren van ten hoogste 600 kubieke meter groenafval, afgedragen gewas
of bloembollenafval ontstaan bij werkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door degene die de
inrichting drijft of niet afkomstig van buiten de inrichting, voor zover geen sprake is van gevaarlijke afvalstoffen’
(Besluit omgevingsrecht, Bijlage 1, onderdeel C, 28.10, 28° ).
Het betreft hier afval dat ontstaan is door eigen werkzaamheden binnen of buiten de inrichting. Dat wil
zeggen dat het bedrijf waar de afvalstoffen worden opgeslagen, versnipperd en/ of gecomposteerd, ook het
bedrijf is dat de werkzaamheden heeft verricht waardoor de afvalstoffen zijn ontstaan.

Voorbeeld van uitzondering van Omgevingsvergunningplicht
Een hoveniersbedrijf verricht werkzaamheden in een tuin van een particulier. Het groenafval dat daarbij
ontstaat neemt de hovenier mee terug naar de eigen bedrijfslocatie. Daar wordt het tijdelijk opgeslagen.
Het groenafval dat het bedrijf mee terugneemt zijn afvalstoffen van buiten de inrichting.
Dit bedrijf heeft geen Omgevingsvergunning milieu nodig indien er in totaal niet meer dan 600 m3
groenafval van buiten de inrichting wordt opgeslagen en/of versnipperd en gecomposteerd.
Wanneer de hovenier tevens groenafval van derden inneemt op zijn inrichting, is wel een
Omgevingsvergunning noodzakelijk. De hoeveelheden groenafval die worden opgeslagen, versnipperd of
gecomposteerd zijn in dit geval niet relevant.
Bovenstaande geldt analoog voor loonwerk-/maaibedrijven, boomkwekerijen, etc..
Voorbeeld afkomstig van: www.infomil.nl (bewerkt).

2.3 Technologische mogelijkheden voor de opwerking van groenafval

2.3.1 Algemeen
De samenstelling van groenafval varieert naar herkomst, jaargetijde en de wijze van inzamelen.
Deze heterogeniteit – en de mogelijkheden om die te beïnvloeden- zijn belangrijk bepalend voor de
opwerkingsmogelijkheden voor groenafval.
Voor integraal groenafval, dat wil zeggen een heterogeen mengsel van blad, gras, houtig materiaal en andere
componenten, is compostering de veruit meest toegepaste verwerkingsmethode. De belangrijkste reden
hiervoor is dat een composteerproces inherent flexibel is ten aanzien van fluctuaties in de samenstelling van
het ingangsmateriaal. Daar komt bij dat op een professionele composteerinrichting fluctuaties in groenafvalsamenstelling door het jaar heen kunnen worden opgevangen door buffering van deelstromen, die vervolgens
geleidelijk met andere deelstromen worden opgemengd en meegecomposteerd.
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Definitie van compostering en compost
Composteren is een biologisch proces waarbij, in aanwezigheid van zuurstof, organische stof wordt
omgezet in stabiele humusachtige verbindingen.
Vanuit de Meststoffenwet is compost gedefinieerd als een product dat bestaat uit één of meer organische
afvalstoffen die al dan niet met bodembestanddelen zijn gemengd en die met behulp van micro-organismen
zijn afgebroken en omgezet tot een homogeen en zodanig stabiel eindproduct dat daarin alleen nog een
langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt en dat niet mede bestaat uit dierlijke meststoffen.
In hoofdstuk III van het Uitvoeringsbesluit Meststoffen zijn de landbouw- en milieukundige eisen
opgenomen waaronder compost onder de Meststoffenwet mag worden toegepast. In artikel 17 van het
Uitvoeringsbesluit is opgenomen dat de compost:
- geen biologisch afbreekbare delen met een diameter groter dan 50 millimeter en niet meer dan 0,5
gewichtsprocent aan bodemvreemde niet-biologisch afbreekbare delen bevat;
- minimaal tien gewichtsprocenten organische stof van de droge stof bevat;
- in geval er bij de bereiding grond gebruikt wordt, het moet gaan om schone grond, dat wil zeggen;
- grond die voldoet aan de achtergrondwaarden uit bijlage B, tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit
qua kwaliteit voldoet aan de bijlage II, onder tabel 3 van het Uitvoeringsbesluit opgenomen maximale
waarden voor zware metalen.
Als na het composteren de partij voldoet aan de bovengenoemde eisen mag de compost conform de regels
van dat besluit en de bijbehorende uitvoeringsregeling als meststof worden verhandeld en vervoerd (met
Vervoersbewijs Zuiveringsslib en Compost). Bij het gebruik van de compost moet men zich houden aan de
regels van Besluit gebruik meststoffen. Voor meer informatie wordt verwezen naar mijn.rvo.nl.

Alle andere opwerkingsmethoden voor groenafval stellen hogere eisen aan de homogeniteit van de groenafval
deelstroom die daarvoor wordt gebruikt.
Zo is voor energieproductie door verbranding of vergassing eigenlijk alleen het houtige deel van het groenafval
geschikt. Het houtige deel is het meest droge deel van het groenafval, en relatief eenvoudig geschikt te maken
als brandstof (bijvoorbeeld door verkleinen en zeven). Het natte deel van het groenafval, waaronder gras of
blad, is hiervoor niet geschikt.
Vergisting van integraal groenafval is ook niet mogelijk, omdat een deel van het groenafval bestaat uit
materiaal dat onder anaërobe (vergistings)condities niet afbreekt (bijvoorbeeld houtig materiaal). Vergisting is
met name interessant voor een deel van de grasachtige stromen in groenafval.
In zijn algemeenheid geldt dat hoe hoogwaardiger het beoogde opwerkingsproces voor (een deelstroom uit)
groenafval, des te hoger de eisen die het proces stelt aan de kwaliteit en homogeniteit van het groenafval (of
de deelstroom daaruit). In de praktijk blijkt dit echter niet zelden een onderschat punt van aandacht.
Zo is in zijn algemeenheid lang niet alle gras uit een beheersgebied geschikt voor vergisting. Afhankelijk van de
bodemsoort, het jaargetijde en de wijze van oogsten en bufferen kan het biogaspotentieel van gras namelijk
aanzienlijk variëren. Alleen wanneer de biogasopbrengsten hoger zijn dan de meerkosten voor het aangepast
maaien, bufferen en voorbewerken van gras, is vergisting kosteneffectiever dan het integraal composteren met
groenafval. In de praktijk betekent dit dat in een beheersgebied verschillende toepassingsmogelijkheden voor
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gras naast elkaar zullen moeten bestaan: hoogkwalitatief gras naar de vergister, en gras met minder
biogaspotentieel naar de compostering. Praktische handreikingen voor partijen die zich oriënteren op
grasvergisting zijn te vinden in de factsheet ‘Gras benutten als substraat voor vergisting - Praktische
aanbevelingen voor terreinbeheerders, maaibedrijven en vergisters’ [14].
Voor houtige biomassa die wordt ingezet voor bio-energieproductie geldt dat deze moet voldoen aan de
brandstofspecificaties van de verbrandingsketel. Het gaat dan bijvoorbeeld om het droge stofgehalte en
asgehalte van de houtbrandstof, en de stukgrootte. Afhankelijk van de herkomst van de brandstof en de
toegepaste voorbewerking kunnen deze eigenschappen aanzienlijk variëren. Zo heeft houtig materiaal uit
integraal groenafval een hoger asgehalte dan direct versniipperd houtig materiaal uit bos.
Het komt regelmatig voor dat afspraken over brandstofspecificaties niet duidelijk (contractueel) zijn vastgelegd
tussen de biomassa leverende partij en de bio-energieinstallatie. Dit kan leiden tot levering van biomassa van
onvoldoende kwaliteit, met operationele problemen in de installatie tot gevolg. De handreiking ‘Kwaliteit van
houtchips als brandstof’ geeft handvatten om dergelijke problemen te voorkomen [15].

2.3.2 Innovaties
Innovatieve opwerkingsmethoden voor groenafval staan volop in de belangstelling. Talrijke
onderzoeksinstituten en marktpartijen werken aan technologieën voor de verdere opwerking en hoogwaardige
benutting van deelstromen uit groenafval. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bioraffineren van gras (o.m.
winnen van eiwitten), de productie van vezels uit gras, het torreficeren of pyrolyseren van houtige biomassa, en
het winnen van industriële vetzuren in een vergistingsproces. Een aardig beeld van de veelheid aan initiatieven
is te verkrijgen via www.biobasedeconomy.nl.
Al deze initiatieven bevinden zich in verschillende fasen van onderzoek en planvorming, maar zijn op dit
moment nog niet op commerciële schaal operationeel (zie ook kader). Verschillende ontwikkelingen lijken
veelbelovend, en de tijd zal leren welke ook daadwerkelijk commercieel levensvatbaar zijn.
Voor al deze innovatieve verwerkingsvormen zal gelden dat ze bepaalde eisen zullen stellen aan de
homogeniteit van de (deelstroom) groenafval die zij als inputmateriaal kunnen gebruiken (een en ander
analoog aan hetgeen in paragraaf 2.3.1 beschreven). Daarnaast zal kwaliteitsborging van opwerkingsprocessen
en –producten belangrijker worden naarmate de producten uit groenafval voor hoogwaardiger toepassingen
worden afgezet (chemie, papierindustrie, etc.). Afnemers van de producten uit groenafval zullen eisen dat
opwerkers van groenafval werken volgens gestandaardiseerde (gecertificeerde) systemen van kwaliteitsborging.
Schaalgrootte lijkt daarbij een cruciale randvoorwaarde om de gewenste kwaliteitsborging op kosteneffectieve
wijze te kunnen leveren.

Groenafvalverwerking in 2013 [1]
Door middel van Euralcodes registreert het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) groenafvalstromen in drie
verschillende categorieën in Nederland. In de praktijk zijn er drie Euralcodes die gezamenlijk groenafval
dekken, namelijk’organisch materiaal uit land- en tuinbouw’ (Euralcode 020103), ‘materiaal afkomstig uit de
bosbouw’ (Euralcode 020107) en ‘het biologisch afbreekbaar deel van gemeentelijk afval’ (Euralcode
200201). In totaal is meer dan 2,8 miljoen ton groenafval gemeld.
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In 2013 zijn groenafvalstromen via drie verschillende methoden benut, namelijk compostering, vergisting en
verbranding. Met meer dan 2600 kton groenafval is composteren de veruit meest gebruikelijke
verwerkingsmanier. Een klein deel is vergist (gras), en een ander deel verbrand in bio-energiecentrales (hout).
De tonnages die zijn ingezet voor andere meer innovatieve verwerkingswijzen bedragen niet meer dan 1-2%
van het totaal aan groenafval.
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3. De aanbesteding van groenafval: kader en
strategische keuzes
Dit hoofdstuk schetst het algemene kader voor de aanbesteding van groenafval, en gaat in op een aantal
strategische keuzes die voorafgaand aan zo’n aanbesteding van belang zijn.
Paragraaf 3.1 gaat in op de noodzaak tot openbare aanbesteding bij de verwerking van groenafval. Paragraaf
3.2 gaat in op het principe van EMVI, en paragraaf 3.3 geeft aan welke mogelijkheden de wetgeving biedt om
duurzaamheid in aanbestedingen als criterium mee te nemen.
Paragraaf 3.4 tenslotte gaat in op een aantal strategische keuzes die een aanbestedende dienst moet maken
vooraleer zij een aanbestedingsproces gaat doorlopen.

3.1 De openbare aanbesteding
De opdracht voor verwerking van groenafval kan een aanbestedende dienst verstrekken aan een private
onderneming of aan een eigen dienst (of een gemeenschappelijk publiek bedrijf van aanbestedende diensten).
Bij het (onderhands) opdragen van de verwerkingsopdracht aan een eigen dienst worden dergelijke
opdrachten niet op de markt gebracht en is sprake van interne taakverdeling binnen de organisatie van de
overheid. Wanneer deze eigen diensten als zelfstandige rechtspersonen zijn georganiseerd mogen deze op
grond van EU-regels slechts in beperkte mate (maximaal 20%) en onder strikte voorwaarden (geen oneerlijke
mededinging conform Mededingingswet) voor derden (niet-eigenaars) werken.
Gezien de benodigde technologie van verwerking van groenafvalstromen (en daarmee samenhangende
investeringen) kiezen aanbestedende diensten in de meester gevallen voor opdrachtverstrekking aan private
verwerkingsbedrijven. Gelet op de daarmee gepaard gaande contractwaarde en contractduur is openbare
aanbesteding (gunning in concurrentie) in dat geval verplicht. Deze verplichting is geregeld in de
Aanbestedingswet. Er kunnen – afhankelijk van de omstandigheden en doelstellingen van de aanbestedende
dienst – verschillende procedures worden gekozen (zie de navolgende paragrafen).
Overigens is sinds april 2014 een nieuwe Europese richtlijn van kracht (2014/24/EU), op grond waarvan de
Aanbestedingswet in 2015 nog dient te worden aangepast.

3.2 Gunningscriteria en EMVI
De beoordeling van inschrijvingen op een aanbesteding, en de gunning van de opdracht, dient te geschieden
op basis van objectieve criteria. Deze dienen te borgen dat de beginselen transparantie, non-discriminatie en
gelijke behandeling in acht worden genomen.
Bij het vaststellen van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) is de beste prijskwaliteitsverhouding bepalend; deze moet altijd een prijs- of kostenelement bevatten [10]. Een aanbestedende
dienst kan er ook voor kiezen om de economisch meest voordelige inschrijving alleen op basis van de prijs of
de kosteneffectiviteit vast te stellen. De aanbestedingswet verplicht in dat geval wel om uitdrukkelijk te
motiveren dat het hanteren van andere gunningscriteria (gericht op de kwaliteit van dienstverlening) geen
noemenswaardige maatschappelijke waardetoevoeging is te verwachten.
De aanbestedingswet verplicht de aanbestedende dienst om zoveel mogelijke maatschappelijke waarde te
halen uit een overheidsopdracht. De ontwikkeling van duurzame en hoogwaardige verwerkingsmethoden voor
groenafvalstromen leidt er toe dat aanbestedende diensten meer toepassing zullen geven aan gunning op basis
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van een combinatie van prijs- en kwaliteitscriteria. Daarmee is echter nog niet bepaald in welke verhouding dit
moet gebeuren. Dat wordt volledig overgelaten aan de desbetreffende aanbestedende dienst. De toe te passen
verhouding dient echter altijd gemotiveerd te kunnen worden vanuit de bestuurlijke en beleidsmatige keuzes
van de aanbestedende dienst (vastgelegd in een officieel gepubliceerd beleidsdocument zoals bijvoorbeeld een
klimaatbeleidsplan).
Wanneer kwalitatieve gunningscriteria worden gehanteerd dan dienen deze (naast een objectieve grondslag)
een duidelijke relatie te hebben tot het onderwerp van de opdracht en proportioneel te zijn voor het
realiseren van de daaraan ten grondslag liggende (publieke) doelstellingen. In een gecombineerd bestek voor
het maaien en afvoeren van daarmee geproduceerd groenafval kunnen wel kwaliteitseisen worden gesteld met
betrekking tot de hoogwaardigheid van verwerking maar niet ten aanzien van het algemene
duurzaamheidsbeleid of sociale beleid van de onderneming die wordt ingeschakeld voor het verwerken van het
groenafval (hiervoor kan de onderhoudsaannemer immers niet verantwoordelijk worden gesteld).
Wil de aanbestedende dienst deze kwaliteitsaspecten kunnen meewegen in de aanbesteding dan zal zij het
eigendom over het geproduceerde groenafval moeten voorbehouden en rechtstreeks zelf de
verwerkingsopdracht aan een verwerkingsinstallatie moeten aanbesteden op basis van bij de gemaakte
beleidskeuzes passende kwaliteitsnormen door middel van technische specificaties of
contractvoorwaarden. Een kwaliteitsnorm is passend wanneer deze gemotiveerd kan worden door een
daaraan ten grondslag liggende (publieke) doelstelling en proportioneel is in relatie tot de omvang van de
opdracht en het verlangde prestatieniveau. Naast milieu- en duurzaamheidseisen kan hierbij bijvoorbeeld ook
gedacht worden aan ‘social return’ waarbij een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd met inschakeling
van werknemers met een functionele beperking of een (tijdelijk) lagere loonwaarde.
De aanbestedende dienst kan verlangen dat tijdens de uitvoering van een opdracht milieubeheermaatregelen
of -systemen worden toegepast. Indien een ondernemer geen toegang heeft tot dit systeem of hij het niet
binnen de toepasselijke termijnen kan verkrijgen, is het toegestaan een beschrijving van de uitgevoerde
milieubeheermaatregelen over te leggen, mits de betrokken ondernemer aan kan tonen dat deze maatregelen
dezelfde mate van milieubescherming bieden als de in het kader van het milieubeheer vereiste maatregelen.
Om te garanderen dat bij de gunning het beginsel van gelijke behandeling in acht wordt genomen, is de
aanbestedende dienst verplicht om de nodige transparantie te betrachten, zodat iedere inschrijver redelijkerwijs
kennis kan nemen van de criteria en regelingen die bij de gunning van de opdracht worden toegepast. De
aanbestedende dienst is verplicht in de aanbestedingsdocumenten de gunningscriteria en hun relatieve
gewicht aan te geven. Wanneer het relatieve gewicht bijvoorbeeld wegens de complexiteit van de opdracht
niet vooraf te bepalen is, kan de aanbestedende dienst er ook voor kiezen om de criteria in volgorde van
afnemende belangrijkheid te
vermeld. In dit laatste geval dient de aanbestedende dienst wel uitdrukkelijk te motiveren waarom een
concrete aanduiding van het relatieve gewicht (bijvoorbeeld door wegingspercentages) niet gehanteerd kan
worden.
Met het oog op het beoordelen van de beste prijs-kwaliteitsverhouding moet de aanbestedende dienst bepalen
welke economische en kwalitatieve criteria hij zal aanleggen in verband met de opdracht tot verwerking van
het groenafval (of voor de afzonderlijk gespecificeerde deelstromen groenafval). Deze criteria moeten een
vergelijkende beoordeling van het prestatieniveau van iedere inschrijving mogelijk maken met betrekking tot
het voorwerp van de opdracht.
De gekozen gunningscriteria mogen de aanbestedende dienst geen onbeperkte vrijheid geven en moeten
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ervoor zorgen dat effectieve en eerlijke mededinging mogelijk blijft. Zij moeten vergezeld gaan van
inschrijfmethoden en –voorwaarden op basis waarvan de door de inschrijvers verstrekte informatie
daadwerkelijk kan worden gecontroleerd.
De gunningscriteria moeten dus in ieder geval gepaard gaan met een kostencriterium. Dit kostencriterium kan
bestaan uit de prijs of uit een kosteneffectiviteitsfactor zoals de levenscycluskosten. Aanbestedende diensten
mogen bij het formuleren van hun aankoopvoorwaarden ook nevendoelen betrekken (zoals de doelstellingen
van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei).

Het begrip levenscycluskosten
Het begrip levenscycluskosten omvat alle kosten binnen de levenscyclus van een werk, levering of dienst. Dit
behelst de interne kosten, bijvoorbeeld voor benodigde research, ontwikkeling, productie, vervoer, gebruik,
onderhoud en verwijdering, maar het kan ook kosten omvatten die toe te schrijven zijn aan externe
milieueffecten, zoals verontreiniging veroorzaakt door de winning van de in het product verwerkte
grondstoffen, door het product zelf of bij de productie ervan, mits deze in geld uitgedrukt en gecontroleerd
kunnen worden. De methoden die aanbestedende diensten gebruiken voor de raming van aan externe
milieueffecten toe te schrijven kosten moeten vooraf op een objectieve en niet-discriminerende manier
worden gekozen en voor alle betrokken partijen toegankelijk zijn. Deze methoden kunnen nationaal,
regionaal of lokaal worden vastgesteld; om vervalsing van de mededinging door maatwerk te voorkomen,
moeten zij echter algemeen van opzet blijven, in die zin dat zij niet specifiek voor een bepaalde
openbareaanbestedingsprocedure bedoeld mogen zijn.
Overigens worden nu ook door de EU worden gemeenschappelijke methoden voor de berekening van de
levenscycluskosten voor bepaalde categorieën leveringen of diensten ontwikkeld. Wanneer dit soort
gemeenschappelijke methoden zijn ontwikkeld, zal het gebruik ervan in de toekomst verplicht worden
gesteld.
Voorts kan de aanbestedende dienst, met het oog op de betere integratie van de sociale en milieucriteria in
de aanbestedingsprocedures, met betrekking tot de werken, leveringen of diensten in het kader van de
opdracht, in ieder opzicht en in elk stadium van de levenscyclus, van de winning van grondstoffen voor het
product tot de verwijdering van het product, gunningscriteria of contractvoorwaarden hanteren, onder meer
factoren die verband houden met het specifieke proces van productie, verrichting of verhandeling de
voorwaarden daarvoor, of met een specifiek proces in een verder stadium van de levenscyclus, zelfs als deze
factoren niet tot de materiële essentie van het werk, de levering of de dienst behoren. De
contractvoorwaarden die te maken hebben met milieuoverwegingen kunnen onder meer de levering,
verpakking en afdanking van de producten betreffen, en als het gaat om overheidsopdrachten voor werken
of diensten, afvalreductie of efficiënt hulpbronnengebruik.

De contractvoorwaarden zijn specifieke voorschriften met betrekking tot de uitvoering van de opdracht. In
tegenstelling tot de gunningscriteria zijn de contractvoorwaarden vaste, objectieve eisen die niet van invloed
zijn op de beoordeling van de inschrijvingen. Contractvoorwaarden mogen niet direct of indirect discriminerend
zijn en moeten verband houden met het voorwerp van de opdracht. Daartoe behoren de voorwaarden
betreffende het uitvoeringsproces van de opdracht, maar niet de eisen met betrekking tot algemeen
ondernemingsbeleid. De contractvoorwaarden moeten worden vermeld in de aankondiging van een opdracht,
de vooraankondiging die gebruikt wordt als oproep tot mededinging, of de aanbestedingsstukken.
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3.3 Duurzaamheid en milieu in aanbestedingen
Duurzaamheid en milieu zijn legitieme (neven)doelen bij de aanbesteding van opdrachtovereenkomsten door
overheden. In recent vernieuwde Europese aanbestedingsrichtlijnen wordt aan overheden meer ruimte gegund
om overheidsopdrachten mede in te richten op beleidsdoelen op gebied van duurzaamheid en milieu. Deze zijn
ondermeer vastgelegd in de Horizon 2020-strategie van Europa
(ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/energy).
Naast toepassing van de aanbestedingsvormen pre-commercial procurement en innovatief partnerschap
kunnen overheden ook in kwaliteitseisen voor proces en product extra eisen en voorwaarden stellen waarmee
in de levenscyclus van de betrokken materialen (en diensten) positieve effecten worden gerealiseerd op het
gebied van duurzaamheid en milieu.
Deze eisen en voorwaarden dienen wel gebaseerd te zijn op de door de aanbestedende dienst vastgestelde
(publieke) beleidsdoelen en niet strijdig te zijn met verplichtingen uit Europese Verdragen
(staatssteunvoorschriften of oneerlijke mededinging) en regels in nationale Aanbestedings- en Mededingingswet.
Het staat elke overheid in beginsel vrij om publieke doelstellingen te formuleren en op basis hiervan bijvoorbeeld
diensten van algemeen economisch belang (DAEB) aan te wijzen of specifieke eisen en voorwaarden te stellen
bij het gunnen van overheidsopdrachten om daarmee meer maatschappelijke waarde te halen.
Door een DAEB-aanwijzing zijn bepaalde voorschriften uit de Mededingingswet niet van toepassing en hebben
overheden meer vrijheid om concurrentiebeperkende regelingen te hanteren.
Artikel 1.4 lid 2 Aanbestedingswet verplicht aanbestedende diensten om zoveel mogelijk maatschappelijke
waarde te halen uit overheidsopdrachten. Wat maatschappelijke waarde is bepaalt de aanbestedende dienst
zelf middels verwijzing naar vastgestelde publieke doelstellingen (van haarzelf of andere overheden).
De mate waarin de overheid op een markt intervenieert dient wel proportioneel te zijn met het (democratisch
gelegitimeerde) publieke doel dat daarmee wordt nagestreefd (en deugdelijk te zijn gemotiveerd). Wanneer
bijvoorbeeld een hoogwaardige verwerking van groenafval wordt nagestreefd waarbij een kapitaalsintensieve
methode onvermijdelijk is zal de eis tot het inschakelen van (niet-gekwalificeerde) werknemers met een
arbeidshandicap in de onderneming van de inschrijver (social return) of de eis tot het financieren van de
onderneming met leningen vanuit ‘duurzaam’ werkende bankinstellingen, te ver gaan.
De keuze van een aanbestedingsstrategie begint dus met het in kaart brengen van de beleidsdoelstellingen
waaraan een concrete verwerkingsopdracht voor groenafval zou kunnen bijdragen. Dat kan een brede waaier
zijn van publieke doelstellingen (zie kader) maar kan ook beperkt zijn tot klimaat-, milieu en
grondstoffenefficiency.
Afhankelijk van de inkoop- en aanbestedingsstrategie waarvoor is gekozen, kunnen deze criteria ook worden
vastgelegd in contractvoorwaarden (geschiktheidseisen en verantwoordingsformats), opdrachtgeverswensen,
subsidievoorwaarden en servicelevelovereenkomsten.
Vastlegging in gunningscriteria heeft als voordeel dat de markt tot het uiterste wordt geprikkeld om uiteindelijk
zoveel mogelijk aan de wensen en verlangens van de aanbestedende dienst tegemoet te komen. Er gaat van
gunningscriteria een stimulerende werking naar de markt uit, en dat is gezien de gewenste innovatie en verdere
ontwikkeling van meer duurzame en hoogwaardige verwerkingsmethoden vaak een belangrijke
nevendoelstelling van overheden.
Of de duurzaamheidscriteria die de aanbestedende dienst stelt nu als gunningscriteria of anderszins
meewegen, ze dienen hoe dan ook vertaald te zijn in meetbare prestaties. Deze prestatie-eisen dienen na
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gunning – dus lopende de contracttermijn – ook te worden gemonitord. In het bestek zal dus informatie
moeten zijn opgenomen over de wijze van monitoring op de naleving van de verlangde prestaties. De
inschrijver moet hiervoor immers kunnen tekenen. In de regel koppelen aanbestedende diensten een
bonus/malus regeling aan bovenmatige respectievelijk ondermatige prestaties; ook deze regeling zal in de
aanbestedingsdocumenten moeten zijn geëxpliciteerd. Het is goed gebruik om als aanbesteder de
dienstverlener mee te laten profiteren van het behalen van prestaties die boven de verwachting liggen. Aan de
bonusregeling is doorgaans wel een redelijk maximum verbonden.

3.4 Strategische keuzes bij de aanbesteding van groenafval
Deze paragraaf gaat in op een aantal strategische keuzes die de aanbestedende dienst moet maken voordat zij
overgaat tot een aanbesteding van groenafval opwerking. Voor het maken van deze keuzes is het via een
marktconsultatie verkrijgen van relevante informatie essentieel (zie ook hoofdstuk 5).
Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij de volgende zaken:
• Contractduur;
• Integrale aanbesteding versus aanbesteding in percelen;
• Kennis over groenafvalstromen;
• De keuze voor een concessieovereenkomst;
• Functioneel specificeren.

Contractduur
De te hanteren contractduur is relevant voor de bereidheid van het verwerkingsbedrijf om (extra) te
investeren teneinde het gewenste prestatieniveau op een kosteneffectieve manier te kunnen realiseren.
Wanneer niet volstaan kan worden met een bestaande, reeds aanwezige infrastructuur heeft de aanbestedende
dienst verschillende mogelijkheden om de benodigde investeringen te faciliteren. Dat kan via een generieke
subsidieregeling, een verlengde contractduur, het aangaan van een innovatief partnerschap of een combinatie
hiervan. Hierbij zal wel rekening moeten worden gehouden met de EU-regels inzake verboden overheidssteun,
het voorkomen van ongelijke behandeling en oneerlijke mededinging. Een langere contractduur dan drie jaar zal
dus altijd gemotiveerd moeten kunnen worden vanuit een analyse van de extra investeringen die verlangd
worden om de gevraagde prestaties op het gewenste niveau te kunnen realiseren. Naarmate meer
investeringen gevraagd worden zal echter de kring van ondernemingen die hiertoe bereid zijn afnemen en
daarmee de mededinging verminderen. Goede kennis van de markt en een zorgvuldige afweging is dan ook op
zijn plaats.
De sector van groenafval verwerking is de laatste jaren op vrijwillige basis aan de slag gegaan met diverse
duurzaamheidswensen van de samenleving. Dat is alleen al te zien aan de vele innovaties die met name vanuit
de composteerbranche worden geïnitieerd. Bij veel pilots om uit groen(afval)stromen nieuwe materialen te
fabriceren (bouwmaterialen, bioplastics) zijn groenverwerkers betrokken. Deze innovaties – ook op het gebied
van energiebesparing van transport en procesvoering – kunnen alleen doorgezet worden indien ze in
aanbestedingen ook op een of andere wijze beloond worden. Dit kan zijn met een fictieve korting op de
inschrijfprijs, maar ook met een langere contractduur.
De contractduur wordt niet vaak direct verbonden aan duurzaamheid. In de praktijk blijkt echter dat de beste
integrale duurzaamheidsprestaties worden behaald in een vorm van duurzame samenwerking tussen
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aanbestedende organisatie en groenverwerker. Hierbij krijgt de groenverwerker een mate van langdurende
zekerheid waardoor deze de ruimte heeft in het verwerkingsproces te investeren en deels te experimenteren om
zo optimale duurzaamheid uit het proces en het groenproduct te halen. Hoe langer de contractduur, hoe meer
mogelijkheden voor duurzaamheidsverbeteringen, denk aan de nieuwe markt van bioraffinage.
Indien de aanbestedende dienst hoge duurzaamheidseisen stelt maar de beoogde contractduur voor de markt in
wezen te kort is om dit ambitieniveau te halen, dan kan ‘gespeeld’ worden met de verlengingsduur en het aantal
contractverlengingen dat in het vooruitzicht wordt gesteld. Het classificatieschema voor grondstoffenefficiënte
groenverwerking (zie bijlage X) geeft daar een voorbeeld van. Vanzelfsprekend kan het instrument
‘contractverlenging’ het beste op het saldo van de gevraagde duurzaamheidseisen van toepassing zijn.

Integrale aanbesteding versus aanbesteding in percelen
In de huidige stand van ontwikkeling in verwerkingstechnieken is een goede beheersing van de verschillende
groenstromen (gras, houtachtig materiaal, blad, slootvuil etc) van belang voor een optimale (en
kosteneffectieve) verwerking met een zo hoogwaardig mogelijk resultaat. De aanbestedende dienst kan ervoor
kiezen om deze regie zelf uit te oefenen en verwerking per deelstroom te contracteren (en de benodigde
voorbereidende werkzaamheden via loonwerk te organiseren) of wel te kiezen voor een integrale
aanbesteding van het groenafval. Daarbij wordt het ondernemerschap van de opdrachtnemer benut om tot
optimalisatie van het verwerkingsresultaat te komen in termen van duurzaamheid, hoogwaardigheid en
kosteneffecitiviteit. Het zelf uitvoeren van deze regie in de context van de snelle en gevarieerde ontwikkeling
op de markt van verwerking van groenafval vergt een behoorlijke investering in kennis (en formatie) vooraf
door de aanbestedende dienst. De keuze voor integraal aanbesteden (regie en uitvoering op deelstromen) kan
daarentegen worden gerealiseerd met minder investeringen vooraf en leveren een mogelijk iets hoger, doch
stabieler kostenniveau op (waarbij de exploitatierisico’s meer bij een marktpartij worden neergelegd). Ook de
opbrengsten van het onder regie uit te voeren loonwerk wordt in dat geval verlegd naar de gecontracteerde
verwerker (of combinatie van onderhoudsaannemer en verwerker).

Kennis over groenafvalstromen
Op de in het verwerkingscontract opgenomen prestatieniveaus van verwerking is slechts goed te sturen
wanneer gewerkt wordt met voldoende gespecificeerde en onderscheiden groenafvalstromen. Een
dergelijke specificatie is bovendien noodzakelijk om de wettelijke voorschriften met betrekking tot
afvalstoffenregistratie uit te voeren. Dat geldt niet alleen voor de situatie waarin de eigendom van de
groenafvalstromen bij de opdrachtgever blijft maar ook wanneer de eigendom van het vrijkomende materiaal
contractueel overgedragen wordt aan de verwerker (al dan niet door tussenkomst van een
onderhoudsaannemer). Naarmate meer hoogwaardige verwerkingsmethoden toegepast kunnen worden zal de
waarde van het vrijkomende materiaal toe kunnen nemen waardoor het kosteneffectief kan zijn om de
eigendom in een zo vroegtijdig mogelijk stadium als opdrachtgever over te dragen.

De keuze voor een concessieovereenkomst
Wanneer in de te verwerken groenafvalstromen voldoende deelstromen ontstaan met een positieve waarde
kan de aanbestedende dienst er ook voor kiezen om een concessieovereenkomst aan te besteden in plaats
van een opdracht tot verwerking. Aanbesteding van een concessieovereenkomst is aan minder procedurele
voorschriften gebonden dan een opdracht tot verwerking van groenafval. Bovendien kan op grond van publieke
overwegingen een alleenrecht voor als DAEB aangewezen dienstverlening ook worden verleend aan een
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daartoe aangewezen privaat bedrijf (waardoor mogelijk meer bereidheid verkregen kan worden om te
investeren in innovatieve verwerkingsmethoden). Een concessieovereenkomst legt de belangrijkste
exploitatierisico’s bij de concessiehouder doch laat de verantwoordelijkheden van de oorspronkelijke
‘ontdoener’ op basis van de afvalstoffenwetgeving onverlet. Feitelijk wordt dus alleen het ‘economisch
eigendom’ van het groenafval door de opdrachtgever of concessieverlener overgedragen. Gaat de
opdrachtnemer of concessiehouder faillliet dan blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor de kosten van
verwerking van het afval.

Functioneel specificeren = innoveren
Voor welke aanbestedingsstrategie de aanbestedende dienst ook kiest, indien innovatie uit de markt wordt
verlangd is het verstandig niet technisch maar functioneel te specificeren [4]. Hierbij wordt in de uitvraag het
beoogde resultaat beschreven, de te leveren prestaties of het gebruiksdoel van het op te leveren product. De
aanbieders beschrijven hoe met hun aanbieding het resultaat bereikt wordt en geven hiervoor een prijs af. Het
opstellen van een functionele specificatie is relatief eenvoudig. Het beoordelen en onderling waarderen van
dergelijke inschrijvingen kost daarentegen veel tijd en kan ingewikkeld zijn. Een objectief toetsbaar
beoordelingskader is noodzakelijk om de inschrijvingen onderling goed te kunnen vergelijken.
De keuze voor functioneel specificeren wordt in de praktijk veelal gemaakt om de markt uit te dagen met
creatieve oplossingen te komen of wanneer het lastig is voor de aanbestedende dienst om de
verwerkingsopdracht technisch te specificeren. Bij functioneel specificeren worden minder gedetailleerde eisen
gesteld ten aanzien van de wijze waarop (potentiële) opdrachtnemers de opdracht vormgeven. Hierdoor krijgt
de opdrachtnemer meer verantwoordelijkheid. Het verschil tussen technisch en functioneel specificeren komt
tot uiting bij het formuleren van de vraag. Deze is bij functioneel specificeren nog niet gespecificeerd in een
product, maar in een vraag waar een oplossing voor moet komen.
Soms blijkt het niet goed mogelijk voor de aanbestedende dienst om specificaties op te stellen omdat niet
goed is aan te geven wat de oplossing voor de inkoopvraag is, bij voorbeeld ten aanzien van het niveau van
hoogwaardige verwerking dat als proven technology in de markt beschikbaar is. Men kan dan in dialoog met de
markt treden om een gewenste oplossing vinden. Hiervoor is bij het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo
een speciale procedure beschikbaar (‘Concurrentiegerichte dialoog’: ).

Sturing op duurzaamheid
Aanbestedende diensten kunnen, afhankelijk van hun beleidsdoelen, in meer of mindere mate sturen op
duurzame opwerking. In hoofdstuk 4 wordt specifiek ingegaan op het operationaliseren van ‘duurzame
opwerking van groenafval’ in aanbestedingen.
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4. Duurzaamheid van groenafvalopwerking
Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende wijzen waarop men duurzaamheid van groenafval opwerking kan
definiëren, en hoe deze definities in bestekken kunnen worden geoperationaliseerd.
Paragraaf 4.1 beschrijft de methode die deze Handreiking gebruikt om vanuit publieke beleidsambities te
komen tot duurzaamheidsdoelen voor groenafvalverwerking, en van daaruit tot indicatoren en criteria in
bestekken.
Paragraaf 4.2 werkt de indicatoren voor de verschillende duurzaamheidsdoelen verder uit, inclusief daarbij
passende criteria.
Paragraaf 4.3 specificeert aanvullende criteria om duurzame groenafvalverwerking te borgen.

4.1 Definitie van duurzaamheid

4.1.1 Algemeen
Het aantal definities van ‘duurzaamheid’ is al lang niet meer op de vingers van één hand te tellen. Waar
iedereen het wel over eens is, is dat duurzaamheid zich in de driehoek People-Planet-Profit (triple-P) beweegt.
In de meeste aanbestedingen komen alle drie elementen hieruit in meer of mindere mate terug. Bij de
aanbesteding van diensten en werken liggen de accenten binnen deze driehoek natuurlijk anders dan bij de
inkoop van producten.
Het staat iedere aanbestedende dienst vrij om al naar gelang het onderwerp van de aanbesteding
‘duurzaamheid’ op eigen wijze te definiëren. Het is wel van belang hierbij zoveel mogelijk terug te grijpen op
uitgangspunten en beleidsdocumenten die de eigen organisatie t.a.v. duurzaamheid heeft vastgelegd.
De criteria van duurzaam inkopen moet namelijk wel bij iedere aanbesteding opnieuw beleidsmatig verankerd
zijn. Is dit het geval, dan komt de aanbestedende dienst een zekere vrijheid toe om per indicator haar
voorkeuren kenbaar te maken.
Streeft de inkopende organisatie bijvoorbeeld naar een lokaal of regionaal groen gas infrastructuur, dan kan de
keuze voor het Planet-criterium ‘Klimaat’ gebruikt worden om de opwerking van gras tot groen gas hoger te
waarderen dan de verwerking tot biogas voor een WKK-installatie. Deze (en elke andere) rangorde dient wél
een wetenschappelijk gefundeerde onderbouwing te hebben. Als het energetisch rendement van de hoogste
waardering beduidend geringer is dan conversieroutes die in de gunning lager gewaardeerd worden, dan is
moeilijk vol te houden dat de gekozen rangorde (b.v. groen gas boven WKK-route) het meest bijdraagt aan de
doelstelling van het Planet-criterium ‘Klimaat’. Met andere woorden: een gunningsrangorde dient een
uitgebalanceerde weerspiegeling te zijn van aanbestedingsdoelen en de uitwerking ervan in de praktijk.
De aanbestedende dienst geniet maximale vrijheid bij het rangschikken en waarderen van de verschillende
beoordelingsnormen. Als circulaire ecoomie volgens de beleidsprioriteiten zwaarder in de gunnning zou moeten
wegen dan CO2-reductie, dan hoeven daarvoor geen andere dan (politek-) bestuurlijke grondslagen voor te
worden gevonden (hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het zwaarder wegen van sociale criteria (‘People’) dan
milieucriteria).
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4.1.2 Duurzaamheid in groenafval aanbestedingen
Bij aanbestedingen voor groenafval worden in toenemende mate duurzaamheidsaspecten betrokken. Deze
hebben zowel betrekking op People, Planet en Profit. In onderstaand kader staan de meest voorkomende
duurzaamheidsaspecten samengevat.

Samenvatting van duurzaamheidsaspecten die frequent bij aanbestedingen van
groenafvalverwerking worden meegenomen.
People
a. Veiligheid (externe veiligheid, sociale veiligheid, verkeersveiligheid).
b. Gezondheid (arbeidsomstandigheden).
c. Social return (inzet van achterstandsgroepen op de arbeidsmarkt).
Planet
a. Klimaat (beperken van CO2-uitstoot bij de groenverwerking).
b. Circulaire economie (schaarse grondstoffen, afval = grondstof).
c. Milieu (beperken van transportafstanden).
Profit
a. Circulaire economie (zo hoog mogelijke economische waarde uit de groenstromen genereren opdat ze
terugkeren in de kringloop).
b. Lokale/regionale economie (zoveel mogelijk € binnen de eigen regio houden resp. laten terugvloeien).

In de praktijk onderscheiden aanbestedingen voor groenafvalverwerking (en inschrijvingen daarop) zich vooral
op het duurzaamheidsthema ‘Planet’, en minder op de thema’s ‘People’en ‘Profit’. Tegelijkertijd leven bij
aanbestedende diensten de nodige vragen over hoe zij het thema ‘Planet’ in aanbestedingen kunnen
operationaliseren.
Om deze reden gaat deze Handreiking primair in op het operationaliseren van het duurzaamheidsthema
‘Planet’. Voor handreikingen op de andere thema’s verwijzen we naar al bestaande documentatie zoals
uitgegeven door onder meer PANOo (Bijvoorbeeld [12]).

4.1.3 Operationaliseren van het duurzaamsthema ‘Planet’ voor groenafvalverwerking
Bij het operationaliseren van duurzame groenafvalverwerking dient met allereerst te borgen dat wordt voldaan
aan relevante milieuregelgeving (zie hoofstuk 2). Deze regelgeving borgt immers dat milieurisico’s worden
beperkt, en hoogwaardige verwerking wordt nagestreefd. Voldoen aan relevante milieuregelgeving is een
basisvoorwaarde voor duurzame groenafvalverwerking, en staat in die zin nog boven de specifieke
duurzaamheidsdoelen van de eigen organisatie.
Wanneer wordt voldaan aan relevante milieuregelgeving, kan men in aanvulling daarop één of meer
duurzaamheidsindicatoren formuleren die zijn gebaseerd op beleid van de eigen organisatie. Voor deze
duurzaamheidsindicatoren dient men vervolgens meetbare criteria te specificeren, op basis waarvan men
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inschrijvers op een aanbesteding kan beoordelen en vergelijken. De volgende paragrafen werken criteria uit voor
drie duurzaamheidsdoelen voor groenafvalverwerking, respectievelijk voor klimaat/CO2-reductie (4.2),
circulaire economie (4.3), en milieu-impact van vervoer (4.4).

In aanvulling op deze ‘hoofd’ criteria kan men aanvullende criteria stellen waarmee (elementen van)
duurzaamheid van groenafvalverwerking aanvullend wordt geborgd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de
certificering van processen en producten, of lidmaatschap van relevante beroepsgroepen of brancheorganisaties. Paragraaf 4.5 werkt deze criteria uit.
In onderstaande figuur is de hiërarchie van duurzaamheidsdoelen schematisch weergegeven.

Relevante milieuregelgeving

Beleidsdoelen

People

Planet

Profit

Criteria

Klimaat
criteria

Circulaire economie
criteria

Milieu-transport
criteria

Aanvullende criteria t.b.v. borgen duurzaamheid - bijvoorbeeld certificatieschema’s

4.2 Criteria voor duurzaamheidsddoelen: klimaat/CO2-reductie
Doelstellingen op het gebied van klimaatbeleid vertalen zich in aanbestedingen in het terugdringen van CO2emissies van de dienst of het werk.
Bij aanbestedingen van groenafval kijkt men in de meeste gevallen uitsluitend naar de mate waarin bij de
opwerking van het groenafval spaarzaam wordt omgegaan met energie, respectievelijk de opwerking duurzame
energie oplevert (bijvoorbeeld door het verbranden van houtsnippers of het vergisten van gras). Dit is voor de
aanbestedende dienst te controleren door de mate van energieverbruik/-productie of CO2-uitstoot van het
opwerkingsproces als criterium te hanteren.
Bovenstaande benadering laat echter een deel van de CO2-voordelen van groenafvalopwerking buiten
beschouwing. Dit zijn de CO2-voordelen die optreden omdat een deel van het groenafval als materiaal wordt
hergebruikt, waardoor minder primaire grondstoffen hoeven te worden gebruikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om
de toepassing van compost, waardoor minder fossiel veen of kunstmest hoeft te worden gebruikt. Een
dergelijke beperkte benadering is jammer, omdat de verwerking van groenafval daardoor ‘op papier’ minder
CO2-reductie oplevert dan dat zij in de praktijk doet.
Om aan dit bezwaar tegemoet te komen heeft het IVAM (Universiteit van Amsterdam) in 2013 de ‘IVAM CO2rekentool voor groenafval’ ontwikkeld. Met deze rekentool kunnen zowel de CO2-voordelen van energetisch
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hergebruik van groenafval, als van materiaalhergebruik worden gekwantificeerd. Omdat de rekentool de gehele
CO2-impact van groenafval verwerking en hergebruik meeneemt, krijgt het thema klimaat een groter
onderscheidend karakter in de aanbesteding. De rekentool is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en
kentallen uit onder meer LCA-studies (life cycle assessments). De IVAM rekentool is beschikbaar via
www.bvor.nl/certificering.
De IVAM rekentool kan door inschrijvers zelf worden ingevuld. Bovendien is een uitgebreide Handleiding
beschikbaar. Daarnaast zal eind 2014 een Verificatieprotocol beschikbaar zijn, waarin staat beschreven hoe de
door inschrijvers opgegeven CO2 waarden door de aanbestedende dienst of een onafhankelijke derde partij
kunnen worden gecontroleerd.
N.B. Sinds een aantal jaren wordt een vergelijkbare CO2-rekentool gebruikt bij de aanbestedingen voor de
verwerking van gft-afval. Met behulp van de rekentool heeft klimaat/CO2-reductie als criterium aan gewicht
gewonnen bij de aanbestedingen voor gft-afval. Direct gevolg is geweest dat de meeste gftcomposteerinstallaties in Nederland inmiddels hebben geïnvesteerd in een (voorgeschakelde)
vergistingsinstallatie, en tevens dat zij streven naar hoogwaardiger compostafzet. Door beide toepassingen
wordt immers een beter CO2-prestatie bereikt dat bij het traditionele model waarbij gft-afval uitsluitend werd
gecomposteerd.

Opzet van de IVAM CO2-rekentool voor groenafval
De CO2-rekentool is een Excel-model. Voor de vergelijkingen en formules van het model is gebruik gemaakt
van wetenschappelijke studies zoals levenscycus analyses, aangevuld met praktijkdata over de opwerking
van organische reststromen.
Op basis van operationele data van een vergunde inrichting (biomassawerf) berekent de rekentool de CO2effecten van aan- en afvoer van materialen, en van de processen die op de inrichting plaatsvinden. Zo
neemt de rekentool alle soorten van energieverbruik in beschouwing, maar bijvoorbeeld ook emissies die
optreden door de zuivering van afvalwater. Indien gewenst kan transport ook buiten de berekening worden
gehouden, bijvoorbeeld wanneer dit al in een ander criterium is vervat.
Daarnaast berekent de rekentool de CO2-effecten van de benutting van geproduceerde materialen en
brandstoffen na afzet buiten de inrichting. De inzet van hout voor energieproductie en voor gras voor
vergisting, en de toepassing van compost zijn als ‘standaard opties’ in de rekentool opgenomen. Daarnaast
geeft de rekentool de mogelijkheid om de CO2-effecten van andere innovatieve benuttingsopties te
berekenen (bijvoorbeeld van nieuwe biobased producten). Hiertoe zal de toolgebruiker zelf (gevalideerde)
informatie moeten aanleveren.
Bij de toepassing van compost maakt de rekentool onderscheid tussen afzetsectoren. Afhankelijk van de
sector verschillen namelijk de functies die compost vervult, en daarmee de positieve CO2-effecten. Wanneer
men bijvoorbeeld compost toepast in de akkerbouw, ontstaan positieve CO2-effecten door de levering van
nutriënten (kunstmestvervanging) en de opbouw van organische stof (koolstofvastlegging). Wanneer men
compost toepast in potgrondsubstraten, levert deze daar niet alleen nutriënten, maar vervangt ook (fossiel)
veen.
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Resultaten
De rekentool presenteert rekenresultaten grafisch. De grafiek geeft inzicht in de CO2-effecten van
afzonderlijke processen en producten, en geeft daarnaast een totaalscore weer.
In de figuur is een voorbeeldgrafiek afgebeeld. Hieruit is duidelijk te zien dat een aantal processen leiden tot
CO2-emissies (positieve waarden). Energetische benutting van hout en gras, en toepassing van compost
leiden tot aanzienlijke CO2-emissiereducties. Overall leidt in dit voorbeeld de opwerking van groenafval, en
de benutting de producten daaruit, tot een CO2-besparing van 145 kg CO2/ton groenafval.
Het berekende resultaat hangt uiteraard sterk af van de waarden die door de gebruiker zijn ingevoerd. In de
rekentool zitten verschillende beveiligingen die ervoor zorgen dat een gebruiker niet zomaar
onwaarschijnlijke (gunstige) getallen kan invoeren en niet kan ‘overclaimen’.

Resultaat: -145 kg CO2eq/ton groenafval

Beoordelingssystematiek
Daar waar het klimaat- resp. CO2 effect een afzonderlijke gunningsfactor binnen het duurzaamheidscriterium
is, zal een beoordelingssystematiek uitwijzen welke inschrijving per saldo de grootste klimaat- resp. CO2 winst
oplevert.
Voor de beoordelingssystematiek is het allereerst belangrijk dat de aanbestedende dient prestatie-indicatoren
definieert, op basis waarvan zijn de gunningfactor klimaat- respectievelijk CO2-effect zal beoordelen. Hiertoe
kan zij aansluiten bij de systematiek van de IVAM CO2-tool, de CO2-prestatieladder, of zelf (combinaties van)
paramaters definiëren. Vervolgens dient zij ‘standaardwaarden’ te definiëren, die de referentie vormen voor de
beoordeling.
Tenslotte geeft een rekenformule uitsluitsel over de prijscorrectie die de inschrijver op het criterium klimaat-
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/CO2-effect mag doorvoeren. In zo’n rekenformule wordt de klimaatimpact van de inschrijving gekapitaliseerd,
leidend tot een fictieve korting op de inschrijfprijs. Doorgaans wordt het broeikasgaseffect (uitgedrukt in CO2
equivalent) daarin vermenigvuldigd met te verwerken tonnage, CO2-prijs en aangeboden contractperiode, bij
voorbeeld:

tonnage * CO2-prijs/kg * contractperiode * netto CO2-besparing/ton = -€ xxx fictieve korting op de inschrijfprijs.
De klimaataspecten worden aldus vertaald naar een prijs in euro’s, die fictief verdisconteerd wordt met de
inschrijfprijs.

4.3 Criteria voor duurzaamheidsddoelen: Circulaire economie
De toenemende belangstelling voor ‘circulair inkopen’ komt voort uit het besef dat primaire grondstoffen
eindig zijn, en de daaruit volgende noodzaak om zuinig en efficiënt om te gaan met wat beschikbaar is. De
beoordelingsnorm circulaire economie wordt in aanbestedingen gebruikt als criterium voor het zuinig omgaan
met grondstoffen.
Groene grondstoffen zijn grondstoffen die zijn gemaakt biomassa. Groene grondstoffen onderscheiden zich van
fossiele grondstoffen doordat zij zijn opgebouwd uit koolstof (C) dat recentelijk door menselijke activiteiten in
de vorm van CO2 is uitgestoten (energiecentrales, verkeer, industrie). Als we deze koolstof in biomassa
hergebruiken, sparen we daarmee schaarser wordend fossiel koolstof uit. Tegelijkertijd wordt biomassa daarmee
weer een nieuwe grondstof. We spreken dan van een ‘biobased economy’.
Groenafval is een reststroom waaruit groene grondstoffen en groene producten kunnen worden verkregen. In
hoofdstuk 2 is beschreven wat de huidige stand der techniek is, en wat veelbelovende ontwikkelingen zijn.
Het criterium ‘zuinig omgaan met grondstoffen’ kan in aanbestedingen voor de verwerking van groenafval worden
geoperationaliseerd door een hierarchie van verwerkingsopties voor groenafval te definiëren: hoe ‘zuiniger’ een
verwerkingsoptie omgaat met de groene grondstof groenafval, hoe hoger deze op de hierachie staat.
De basis voor de hierarchie van verwerkingsopties vormt de Europese afvalhierarchie, in Nederland veelal
aangeduid als de Ladder van Lansink. De gedachte hierachter is dat materiaalhergebruik vóór verbranding gaat,
m.a.w. de productie van grondstoffen uit afval gaat vóór de productie van brandstoffen. In het kader van ‘afval
= (groene) grondstof’ betekent deze ladder dus dat recycling en hergebruik van groene koolstof (C) uit afval
voorrang heeft op de omzetting ervan in energie (b.v. verbranding, of vergisting zonder hergebruik van het
digestaat als meststof). Dat laatste betekent namelijk dat de groene koolstof uiteindelijk weer (in de vorm van
CO2) in de atmosfeer terecht komt.
Koolstofcyclus en koolstofbehoud
De vervanging van fossiele brandstoffen en grondstoffen door groene grondstoffen, vindt zijn oorsprong in
het algemeen aanvaarde principe dat langcyclische toepassingen van groen(afval)stromen beter zijn dan
kortcyclische. Het begrip ‘cyclisch’ slaat dan met name op de koolstofcyclus. Het inzetten van groenstromen
voor energiedoeleinden betekent eenvoudig dat de daarin opgeslagen koolstof direct weer in de vorm van
CO2 in de atmosfeer belandt. De brandstofroute is dus een kortcyclisch traject. Recycling van groenstromen
in een fysiek product daarentegen kan betekenen dat de opgeslagen koolstof voor langere duur behouden of
bewaard blijft, bij voorbeeld in de vorm van compost of bouwmaterialen. Recycling kan dus naar een
langcyclische toepassing van het groenafval leiden. Anders gezegd: de brandstofroute wordt vaak aangeduid
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met de term ‘downcycling’ en de grondstofroute met ‘upcycling’. Dit kan evenwel voor iedere groenstroom
anders liggen. Zo kan de inzet van houtchips ter vervanging van fossiele energiebronnen in bepaalde
gevallen (b.v. ter vervanging van steenkool) zoveel fossiel koolstof uitsparen en een afzetkanaal naar
materiaaltoepassingen ontbreken of alleen op zeer grote (transport)afstand te bereiken zijn, dat de
brandstofroute uit een oogpunt van (fossiel) koolstof-vervanging te prefereren is.
Koolstofbehoud als gunningscriterium is met name zinvol voor groenstromen die een grote hoeveelheid
koolstof uit de lucht hebben opgeslagen. De database Phyllis geeft daarover meer informatie
(https://www.ecn.nl/phyllis2/).
Speciaal voor de aanbesteding van de groenafvalverwerking is in deze Handreiking een eenvoudig modelclassificatieschema ontworpen, dat geheel de lijn volgt van de Europese afvalhierarchie. Deze is weergegeven in
onderstaand kader.
De aanbestedende dienst kan desgewenst deze voorkeursvolgorde van verwerking als afzonderlijk
beoordelingscriterium hanteren. Daartoe moet het modelschema op basis van de aangeboden groenstroom
(input) en de daarbij passende verwerkingstechnieken (leidend tot een of meerdere outputproducten) passend
gemaakt worden. Afhankelijk van de beleidskeuzen van de aanbestedende dienst kunnen aan het schema opties
worden toegevoegd, dan wel kunnen bepaalde opties hoger of lager worden ingeschaald.
Het grote voordeel van de hier geschetste benadering met een classificatieschema is dat het gedetailleerd
technisch specificeren van de uitvraag niet meer noodzakelijk is. Een functionele specificatie biedt meer ruimte
voor het aandragen door inschrijvers van state-of-the-art opwerkingsopties die kunnen worden aangedragen.
Doordat de markt maximaal wordt uitgedaagd met inventieve oplossingen te komen, wordt de
maatschappelijke meerwaarde vergroot.

Classificatieschema voor de opwerking van groenafval
Het classificatieschema volgt de verwerkingsopties zoals die in de Europese afvalhiërachie (Kaderrichtlijn
afvalstoffen) worden onderscheiden, te weten recycling, overige nuttige toepassing, verbranden en storten. Het
schema is desgewenst verder te detailleren op basis van beleidskeuzes van de aanbestedende dienst.
Specifiek voor groenafval is een verdere onderverdeling in de hiërarchie van toepassing, te weten:
1. Recycling
bioraffineren van (deelstromen) uit groenafval (nog niet operationeel)
productie van gecertificeerde substraatcompost (veenvervangers)
vergisting gevolgd door nacompostering
vergisting met gebruik digestaat als meststof
productie van gecertificeerde compostproducten
productie van niet-gecertificeerde compostproducten
2. Overige nuttige toepassing
verbranden van hout of graspellets
onderwerken conform Vrijstellingsregeling
3. Verbranden
4. Storten
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Storten en verbranden (zonder energiewinning) vormen de onderste treden van de hiërarchie. Voor
groenafval zijn deze verwerkingsopties (conform de Minimumstandaard) niet toegestaan, en daarmee feitelijk
niet relevant. De opties ‘recycling’ en ‘overige nuttige toepassing’ kunnen als volgt nader worden toegelicht:

Recycling van groenafval
Bovenaan staat recycling. Bij het recyclen van groenafval kunnen verschillende opties worden onderscheiden.
De hoogst ingeschaalde – in de praktijk operationele – optie is de productie van gecertificeerde
substraatcompost. Dit zijn hoogwaardige compostproducten die veen kunnen vervangen in
potgrondsubstraten en andere substraattoepassingen. Deze toepassing levert de hoogste CO2-winst 0per ton
opgewerkt groenafval op (zie de IVAM rekentool in 4.2.1), en leidt tot verminderde afhankelijkheid van de
schaarse, fossiele grondstof veen. Gecertificeerde substraatcompost producten dienen aantoonbaar te zijn
gecertificeerd conform RHP , Keurcompost-Substraatcompost of gelijkwaardig.
Andere opties, zoals het bioraffineren van (deelstromen) uit groenafval kunnen mogelijk nog hoger worden
ingeschaald. Dat zal afhangen van de (aantoonbare) duurzaamheidsprestatie in de praktijk (percentage
hoogwaardig hergebruik, koolstofbalans, etc.).
De volgende optie is vergisting gevolgd door nacompostering. In deze optie wordt zowel biogas als
gestabiliseerde compost geproduceerd. Omdat in de praktijk alle vergisting-composteringsinstallaties
Keurcompost gecertificeerd zijn, is tevens sprake van een gecertificeerd product. Overigens geldt ook hier weer
dat alleen het goed vergistbare (gras)deel van groenafval kan worden vergist. Het voordeel ten opzichte van covergisting is dat in deze optie het (dierlijke) mestoverschot niet toeneemt, en bovendien een beter gestabilieerd
eindproduct (compost versus digestaat) ontstaat.
Daarna komt vergisting met gebruik van het digestaat als meststof. Deze optie is voor een beperkt deel van
het groenafval relevant, namelijk het goed vergistbare deel van grasachtige biomassa. Vergisting is hoger
ingeschaald dan compostering omdat bij vergisting biogas wordt geproduceerd.
Hieronder komt de productie van gecertificeerde compostproducten. Certificatie van het composteerproces
en het compostproduct garandeert kwaliteitsborging van het proces en product. Bovendien stellen
certificatieschemas extra bovenwettelijke eisen aan de compost. Het bekendste certificatieschema is
Keurcompost. Daarnaast bestaat RHP, dat zich richt op specifieke toepassingen (zie ook paragraaf 4.4).
Vervolgens is er de optie compostproductie uit groenafval. Door het composteren van groenafval wordt het
groenafval gehygiëniseerd, en wordt een stabiele organische bodemverbeteraar gekregen. Het voordeel ten
opzichte van het op de bodem brengen van onbewerkt groenafval (De Kleine Kringloop) is de hygiënisatie van
het materiaal (afdoding van onkruidzaden e.d.), en het hogere aandeel stabiele koolstof in het compostproduct.

‘Overige nuttige toepassing’ van groenafval
Hierbij zijn voor groenafval twee mogelijkheden relevant:
1. Het toepassen van de houtfractie uit groenafval of graspellets in bio-energieinstallaties, ten behoeve van de
productie van energie. Omdat integraal groenafval niet kan worden verbrand, betreft het dus altijd een deel
van het groenafval dat op deze wijze nuttig kan worden toegepast.
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2. Het direct hergebruik van (onbewerkt) groenafval of deelstromen daaruit als bodemverbeteraar/meststof in
de landbouw. Dit wordt ook wel aangeduid als de ‘kleine kringloop’. Direct hergebruik is alleen toegestaan als
wordt voldaan aan de voorwaarden van de Vrijstellingsregeling Plantenresten & Tarragrond, en aanvullende
eisen uit de Meststoffenregelgeving. In deze optie vindt geen daadwerkelijk opwerking (recycling) van het
groenafval plaats. Bovendien bevat het onbewerkte materiaal een relatief laag gehalte stabiele koolstof (ten
opzichte van compost en digestaat), en zijn onkruidzaden en ziektekiemen niet afgeood.
Daarnaast zijn bij deze hiërarchie zijn nog de volgende opmerkingen te plaatsen:
Het onderscheid tussen ‘overige nuttige toepassing’ en ‘recycling’
In de nieuwe Kaderrichtlijn Afvalstoffen wordt het onderscheid ‘overige nuttige toepassing’ en ‘recycling’
gemaakt. In de concept 2de wijziging van het LAP2 wordt hier ter verduidelijk het volgende over opgemerkt:
‘Essentieel voor het onderscheid tussen 'recycling' en 'andere nuttige toepassing' is vaak het tekstdeel in de
definitie van recycling luidend "…()… waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen
of stoffen … () …". Dit wijkt dus af van de periode van vóór de nieuwe Kaderrichtlijn. Toen vielen dit soort
verwerkingsvormen en veel verwerkingen die nu onder recycling vallen wel onder één en hetzelfde begrip
(toen 'materiaalhergebruik') en dus ook op hetzelfde niveau van de afvalhiërarchie (toen 'voorkeursvolgorde').
De wijziging van de Kaderrichtlijn heeft dus niet alleen geleid tot andere terminologie, maar op specifieke
punten ook tot verschuivingen in de hiërarchie.’

Het meewegen van CO2-reducties
Hoogwaardige recycling van groenafval gaat in veel gevallen samen met een goede CO2-reductie. Immers,
behoud van koolstof in een verwerkingsproces leidt onmiddellijk tot een besparing op het verlies ervan in de
vorm van CO2, immers de behouden koolstof oxideert niet en leidt daarmee ook niet tot CO2-emissie.Zo leidt
de productie en toepassing van substraatcompost tot veel CO2-reductie, terwijl tegelijkertijd primaire fossiele
grondstoffen (veen) worden uitgespaard.
In andere situaties kan een hoogwaardige materiaaltoepassing van hout wellicht leiden tot mínder CO2reductie dan wanneer de biomassa als brandstof zou zijn ingezet. De vraag is wat dan (beleidsmatig) zwaarder
weegt: de grondstoffenhierarchië zoals bovenstaand gepresenteerd, of de CO2-reductie. Men kan in dat geval de
keuze voor één van beide beleidsdoelen maken, dan wel voor beide beleidsdoelen criteria in de aanbesteding
formuleren (bijvoorbeeld middels de grondstoffenhiërarchie en de IVAM CO2-rekentool voor groenafval).
N.B. Cascadering in de zin van ‘streven naar een zo hoog mogelijke economische toegevoegde waarde per ton
primair product’ kan een belangrijk positief effect hebben op efficiëntie, duurzaamheid en de toegevoegde
waarde per eenheid groenstromen. In het algemeen geldt echter wel: hoe hoger op de cascadeladder, hoe meer
energie nodig is voor de productie (verwerking).

Goede definitie van groenafval
In zijn algemeenheid geldt dat hoe hoogwaardiger het beoogde opwerkingsproces voor (een deelstroom uit)
groenafval, des te hoger de eisen die het proces stelt aan de kwaliteit en homogeniteit van het groenafval (of
de deelstroom daaruit), zie ook hoofdstuk 2.
Dat betekent dat wanneer een aanbestedende dienst de markt maximaal ruimte wil geven om te komen met
hoogwaardige, innovatieve ideëen voor het recyclen/opwerken van groenafval, zij goed moet weten wat ze in
de markt zet.
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Als zij bijvoorbeeld wil dat maximaal biogas wordt gewonnen uit het beschikbare bermgras, zal zij moeten
kunnen aangeven hoeveel bermgras vrij komt, en welk deel hiervan technisch redelijkerwijs geschikt is voor
vergisting. Indien de aanbestedende dienst deze informatie niet kan of wil geven, zal zij in ieder geval in staat
moeten zijn de claims die inschrijvers maken te verifiëren.

De rol van certificering
In het classificatieschema wordt op enkele plaatsen meer waarde toegekend aan gecertificeerde producten dan
aan niet gecertificeerde gelijkaardige producten. De reden daarvoor is dat de gecertificeerde producten
aantoonbaar van een hogere kwaliteit zijn dan niet gecertificeerde producten, en daardoor voor hoogwaardiger
toepassingen te gebruiken zijn.
Daarnaast valt in zijn algemeenheid nog op te merken dat certificering bij alsmaar hoogwaardiger benutting
van (deelstromen uit) groenafval steeds belangrijker zal worden. Het vormt voor industriële en andere
afnemers van groene grondstoffen een handzaam instrument om kwaliteit van proces en product te borgen.

Samenvoegen van People-Planet-Profit elementen
Het komt steeds vaker voor dat aanbestedende diensten People-Planet-Profit elementen samenvoegen. Met
name geldt dit voor het Profit-element Circulaire economie en de drie genoemde Planet-criteria klimaat,
afval/grondstoffen en milieu. Kennelijk zien aanbestedende diensten de beoordelingsnorm ‘circulaire
economie’ steeds meer als een integraal criterium voor duurzaamheid. Circulaire economie wordt dan
omschreven als ‘een economisch en industrieel systeem dat gebaseerd is op zo hoogwaardig mogelijke
herbruikbaarheid van producten en grondstoffen (technische kringloop) en het herstellend vermogen van
natuurlijke hulpbronnen (biologische kringloop). Waardevernietiging in het totale systeem – zowel
economisch als ecologisch – wordt hiermee zoveel mogelijk voorkomen’.
Het gunningscriterium ‘Circulaire economie’ wordt daarmee feitelijk uit de hoek van Profit gehaald en als
hoofdcriterium voor alle drie P’s in de aanbesteding ingezet. De principes van dit hoofdcriterium in de
aanbesteding zijn dan:
1.
De uitputting van natuurlijke hulpbronnen worden zoveel mogelijk tegengegaan.
2.
Afval en schadelijke emissies naar water en lucht worden zoveel mogelijk voorkomen.
3.
Eigenaarschap – en dus de verantwoordelijkheid – van het product of de dienst ligt dáár waar deze
het beste gedragen kan worden.
Als voordeel van het samenvoegen van duurzaamheidscriteria onder één noemer wordt gezien dat de markt
geprikkeld wordt een integaal Triple-P product of dienst aan te bieden, waarin rekening wordt gehouden met
meerdere duurzaamheidsfactoren tegelijk.
Voor meer informatie over circulair inkopen kan men terecht bij MVO Nederland [5, 7].
Het Expertisecentrum PIANOo heeft een Wegwijzer opgesteld voor Biobased inkopen, dat in grote lijnen het
circulair inkopen volgt, maar meer toegespitst is op groene grondstoffen. Deze wegwijzer is in te zien via de
volgende link [6].

31

4.4 Criteria voor duurzaamheidsddoelen: Milieu - transportbewegingen
Het milieuthema dat het vaakst bij aanbestedingen wordt aangetroffen is transport. Het vervoer van personen,
(bedrijfs)middelen en afval kan een zwaar stempel drukken op de milieuprestatie die met het onderwerp van
aanbesteding gemoeid is. Het is ook een item waarop potentiële inschrijvers zich ten opzichte van elkaar
kunnen onderscheiden.
Eén superieure meetmethode om de milieulast van transport in een aanbesteding objectief zichtbaar te maken
is er niet. In de praktijk passen aanbestedende diensten verschillende methoden toe:
• vergelijking puur op transportafstanden (kilometers);
• vergelijking op basis van voertuigklassen (Euronorm dan wel relatief schone aandrijftechnieken zoals
elektrisch of waterstof);
• vergelijking op basis van de CO2-emissies van het transport, vooral bij haalvoorzieningen.
Beoordelingssystematiek
In de regel worden transportbewegingen in een aanbesteding van groenverwerking beperkt tot het aantal af te
leggen kilometers tot de poort van de eindverwerkingsinstallatie(s). Na transport van producten uit de
groenverwerking of van residuen uit het proces wordt daar doorgaans buiten gehouden. Soms is een
afleverlocatie een andere dan de eindverwerkingslocatie; in dat geval gaat de aanbestedende dienst veelal uit
van twee transportafstanden, die bij elkaar opgeteld worden. Omdat de beperking van transportkilometers in
negen van de tien gevallen gerelateerd is aan een klimaatdoelstelling, wordt de transportbelasting doorgaans
uitgedrukt in CO2-effect. Waar dit niet het geval is zien we vaak een staffeling van de actieradius vanaf het
afvalzwaartepunt, b.v. < 10 km/10-20 km/20-30 km en zo voort, waarbij een staffelkorting wordt gehanteerd
naarmate minder transportkilometers worden afgelegd.
Een doorvertaling naar CO2-effect kan met een eenvoudige rekenformule plaatsvinden, die in de regel leidt tot
een fictieve correctie op de inschrijfprijs. Een van de meest gebruikte formules luidt:
€ tco2 = transportafstand * retourafstand * aantal transporten * contractjaren * xx kg/km * € xxx
[xx kg/km = CO2-uitstoot per gereden km; € xxx = vaste prijs per kg uitgestoten of gewonnen CO2]
De uitkomst van de CO2-belasting van de transportbewegingen wordt al of niet opgeteld bij die van het
klimaateffect van het verwerkingsproces (zie paragraaf 4.2).
Zoals in paragraaf 4.2 aangegeven kan men de CO2-emissies van transport ook meenemen in de ‘integrale’
berekening met de IVAM CO2-rekentool voor groenafval. Deze tool berekent de CO2-uitstoot die voortvloeit uit
het transport van de groenstroom naar de verwerkingsinrichting én van de producten vanaf de inrichting naar
de plaats van bestemming. Het CO2-effect van de transportbewegingen wordt daarmee in het CO2-plaatje van
de verwerkingsunit zelf verdisconteerd. Voor compostproducten wordt het CO2-effect van de afvoer naar de
plaats van bestemming apart in beeld gebracht.

4.5 Andere criteria om duurzaamheid te borgen
Aanvullende borging van duurzame verwerking van groenafval kan plaatsvinden door certificeringssysteemen
als (extra) eis in het bestek op te nemen. Een alternatief is om verifieerbare referenties op te vragen die in
dezelfde sfeer en orde van grootte liggen als het onderwerp van de aanbesteding. Het staat potentiële
inschrijvers altijd vrij om zich in dit verband als certificaathouder van een of meer kwaliteitssystemen te
presenteren.
Deze paragraaf bespreekt de voor groenafval verwerking meest gebruikelijke certificeringsschema’s, te weten:
• ISO 14001: milieumanagementsysteem;
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• CO2-prestatieladder: gericht reduceren van CO2-emissies;
• Gecertificeerde compost – Keurcompost en RHP compost;
• Borgen van de duurzaamheid van biomassa, NTA8080 en vergelijkbaar.

ISO 14001: milieumanagementsysteem
Een milieumanagementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via
een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij
staan twee belangrijke uitgangspunten centraal: voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico's.
ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed
milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Desgewenst kan een milieumanagementsysteem
ook worden gecertificeerd volgens deze norm
De volledige officiële norm is te bestellen bij NEN (www.nen.nl).

CO2-prestatieladder: gericht reduceren van CO2-emissies
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. De Ladder richt zich
op energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie binnen de bedrijfsvoering,
projecten én de keten.
Het doel van de ladder is om bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers te kennen, en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen
bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die
maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met
collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om
de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.
Meer informatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op www.co2-prestatieladder.nl.

Gebruik bij aanbestedingen:
In een aanbesteding kan het gebruik van de CO2-prestatieladder als instrument om CO2-emissies te reduceren
worden beloond. Een hogere score op de CO2-prestatieladder wordt dan beloond met een concreet voordeel in
het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. De trede die een bedrijf heeft
bereikt op de CO2-Prestatieladder vertaalt zich in een gunningvoordeel. Hoe hoger de trede of het niveau op
het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging.
N.B. Wanneer met ook het CO2-effect wil meewegen van de toepassing van de producten uit groenafval, kan
men beter gebruik maken van de IVAM groenafval CO2-tool (zie 4.2).

Gecertificeerde compost – Keurcompost en RHP compost
Professionele compostgebruikers willen dat het product dat zij gebruiken van hoge kwaliteit is, en voldoet aan
eisen die strenger zijn dan de wettelijke eisen aan compost. Certificering van compostproducten is het
aangewezen instrument om deze aanvullende kwaliteitsborging te garanderen. Keurcompost en RHP/RAG
compost zijn certificatieschema’s voor compostproducten van hogere kwaliteit.
Keurcompost richt zich op compostproducten voor diverse toepassingen in de landbouw, voor hoveniers &
recreatie, en voor opgezakte producten voor de particuliere markt. Keurcompost stelt aanvullende eisen aan de
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samenstelling van compostproducten, en stelt eisen met betrekking tot de procesvoering en
kwaliteitsbewaking in composteerinrichtingen. Gedetailleerde informatie over Keurcompost, en een register van
gecertificeerde bedrijven, is te vinden op www.keurcompost.nl.
RHP/RAG certificatie richt zich onder meer op compostproducten die worden toegepast in substraten,
aanvulgronden en bodemverbeterende materialen (teeltmedia). Het RHP/RAG schema stelt aanvullende eisen
met betrekking tot het product en de procesbeheersing. Gedetailleerde informatie over RHP/RAG, is te vinden
op www.rhp.nl.

Gebruik bij aanbestedingen:
Door in een aanbesteding certificatie van compostproducten te belonen, wordt de productie en de toepassing
van compostproducten van hogere kwaliteit gestimuleerd. Het gebruik van kunstmeststoffen en fossiel veen zal
hierdoor afnemen. Dit heeft positieve effecten, onder meer doordat het kan leiden tot minder winning van
veen in landen zoals Rusland en de Baltische Staten en de daarmee gepaard gaande negatieve effecten op
biodiversiteit en landschap.
RHP certificering stelt de hoogste eisen aan compost, en leidt tot de meeste reductie van veengebruik. Nadeel
hiervan is dat slechts een handvol compostproducenten gecertificeerd is conform RHP. Keurcompost
certificering wordt breder toegepast: meer dan de helft van de professionele compostproducenten is
Keurcompost gecertificeerd.
In een aanbesteding kan het hebben van een Keurcompost/RHP certificaat of equivalent worden beloond door
het geven van een concreet voordeel in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs.

Borgen van de duurzaamheid van biomassa
Met de toenemende vraag naar biomassa voor energieproductie, neemt ook de discussie toe over de
duurzaamheid van die biomassa. Energiebedrijven en andere partijen eisen in toenemende mate dat biomassa
aantoonbaar duurzaam is verkregen, met andere woorden dat de oogst, de bewerking en het gebruik van de
biomassa geen negatieve effecten heeft op mens en milieu.
Duurzaamheid van biomassa kan aantoonbaar worden gemaakt door certificering. Hiervoor zijn verschillende
certificeringssystemen beschikbaar. Deze schema’s richten zich op certificatie van de gehele biomassaketen
(oogst, bewerking, transport en energieproductie). Om te kunnen ‘claimen’ dat duurzame biomassa is gebruikt
voor bio-energieproductie, dienen derhalve alle spelers in de biomassaketen te zijn gecertificeerd.
Het certificeringssysteem NTA8080 wordt algemeen als maatgevend systeem beschouwd voor certificering
van biomassa uit Nederlandse groenafvalstromen. Het schema stelt eisen ten aanzien van onder meer de
broeikasgasbalans, behoud van bodemkwaliteit en het voldoen aan wet- en regelgeving. NEN is
schemabeheerder van NTA8080. Op www.nta8080.org is meer achtergrondinformatie te vinden, alsmede een
register van gecertificeerde organisaties.

Gebruik bij aanbestedingen:
In een aanbesteding kan duurzaamheidscertificatie van geleverde/gebruikte biomassa worden beloond. Het
hebben van een NTA 8080 certificaat (of gelijkwaardig certificaat) leidt dan tot een concreet voordeel in het
aanbestedingsproces, bijvoorbeeld in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs.
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Erkende verwerker ziek bomenhout en invasieve exoten
In Nederland komen een aantal zeer besmettelijke boomziekten voor. Bekende voorbeelden zijn de iepziekte,
de kastanjebloedingsziekte en Verticillium. Adequate inzameling en verwerking van het hout van zieke bomen is
essentieel om verdere verspreiding te voorkomen.
Iets soortgelijks geldt voor invasieve exoten. Dit zijn snel woekerende onkruiden die zonder adequate
bestrijding voor veel schade en overlast kunnen zorgen. Voorbeelden zijn de Japanse duizendknoop, de
Reuzenberenklauw en de Grote waternavel.
Het certificatieschema ‘Erkende verwerker ziek bomenhout’ en ‘Erkende verwerker invasieve exoten’ garandeert
dat een groenafvalverwerker het zieke bomenhout respectievelijk invasieve exoten op verantwoorde wijze
verwerkt. Gecertificeerde bedrijven hebben kennis en voorzieningen om deze risicovolle groenstromen effectief
onschadelijk te maken, waarmee verdere verspreiding wordt voorkomen.
Informatie over het certificatiesysteem, alsmede een register van gecertificeerde bedrijven, is te vinden op
www.bvor.nl/certificering.

Gebruik bij aanbestedingen:
Gezien het toenemende probleem van invasieve exoten en boomziekten is het belangrijk een voorziening
beschikbaar te hebben waar deze groenafvalstromen onschadelijk kunnen worden gemaakt. Door de
certificaten ‘Erkende verwerker ziek bomenhout’ en ‘Erkende verwerker invasieve exoten’ , of equivalente
certificaten, verplicht te stellen bij de aanbesteding wordt een dergelijke voorziening gegarandeerd.

35

5. Procesmatige aandachtspunten bij de aanbesteding
van groenafval
Dit hoofdstuk gaat in op een aantal gaat in op een aantal aandachtspunten bij het proces van aanbesteding en
gunning van contracten voor groenafvalopwerking. Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij de volgende
aandachtspunten:
1. Zorg voor actuele kennis van de groenafvalmarkt;
2. Betrek relevante afdelingen en personen;
3. Zorg voor volledige en adequate aanbestedingsdocumenten;
4. Houd een gedegen marktconsultatie;
5. Werk met afzonderlijke inschrijvingsstaten;
6. Vraag om een SMART Plan van Aanpak;
7. Houdt een verificatie overleg voorafgaand aan gunning;
8. Verifieer de daadwerkelijk geleverde prestatie.

Aandachtspunt 1: Zorg voor actuele kennis van de groenafvalmarkt
Het is voor het bepalen van een effectieve strategie van groot belang dat de aanbestedende dienst basiskennis
heeft over de groenverwerkingsmarkt van het moment. Dit betreft dan ten minste de relevante spelers in
de markt, de activiteiten, veelbelovende innovaties en verwerkingstechnieken en actuele marktprijzen. Deze
kennis moet ertoe bijdragen dat de aanbestedende dienst een realistische en effectieve procedure kiest, een
voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer doelmatig bestek opstelt en bij gunning voldoende zicht heeft op
de risico’s op het gebied van continuïteit, prijs en kwaliteit. De Checklist Marktkennis van het Expertisecentrum
Aanbesteden (PIANOo) kan de aanbesteder hierbij behulpzaam zijn [11].
Naast het raadplegen van deze Checklist kan een marktconsultatie een effectief middel zijn ter voorkoming
van een onrealistische gunning aan een bepaalde partij, gunning tegen een onrealistische prijs of prestatie,
en/of risico’s op continuïteit in de groenverwerking (zie ook onderstaand). Indien de aanbestedende dienst niet
in staat is om zelf een marktconsultatie uit te voeren, kunnen collega-overheden of brancheorganisaties
wellicht de benodigde informatie aanleveren.

Aandachtspunt 2: Betrek relevante afdelingen en personen
Met betrekking tot het beheer van groenvoorzieningen zijn verantwoordelijkheden binnen de organisatie van
een aanbestedende dienst vaak verdeeld over zeer verschillende afdelingen. De verantwoordelijkheid voor de
maatschappelijke functie van een groengebied (gebruikswaarde) ligt veelal bij een beleidsafdeling. De
onderhoudsverantwoordelijkheid bij een technische afdeling. De uitbesteding van werkzaamheden bij een
inkoopafdeling. De financiering bij een financiele afdeling.
Bij het uitzetten van een inkoopstrategie zullen alle betrokken afdelingen een bijdrage moeten leveren (met
inbegrip van ieders optiek op de markt en de effectiviteit van het inzetten van marktmechanismen om de
gestelde doelen te bereiken).
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Aandachtspunt 3: Zorg voor volledige en adequate aanbestedingsdocumenten
Een goede voorbereiding van aanbestedingsdocumenten is nodig om problemen (en extra kosten) te
voorkomen bij de gunning of in de uitvoering van een gegund contract. Bij het publiceren van de
aanbestedingsdocumenten (de uitvraag) dienen door de aanbestedende dienst alle (strategische) keuzes te zijn
gemaakt en zal selectie en gunning moeten plaatsvinden volgens de gepubliceerde procedure en daarin
opgenomen criteria. In principe kunnen hierin na publicatie geen wijzigingen meer worden aangebracht.
In de gepubliceerde aanbestedingsdocumenten moet bovendien zijn opgenomen welke stappen nog moeten
worden gezet voordat met de partij die de aanbesteding heeft gewonnen een contract kan worden afgesloten.
Dit kan een proces van nadere onderhandeling vergen inzake praktische uitvoeringsaspecten. Dit mag echter
niet zover gaan dat nieuwe eisen worden gesteld met een belangrijk effect op de kosten van uitvoering.

Aandachtspunt 4: Houd een gedegen marktconsultatie
Een marktconsultatie gaat vooraf aan publicatie van de aanbestedingsdocumenten en biedt dus een prima
gelegenheid om een reactie van marktpartijen te vragen op voorgenomen aanbestedingsstrategie, procedures,
contractvoorwaarden en gunningscriteria (of bepaalde aspecten hiervan welke voor de aanbestedende dienst
nog van belang zijn voor te maken keuzes).
De marktconsultatie kan een gerichte uitnodiging zijn aan een beperkte kring van marktpartijen danwel
uitgeschreven worden als een open inschrijving. Deelname aan een marktconsultatie mag niet leiden tot
bevoordeling van een marktpartij in de uiteindelijke aanbestedingsprocedure.
Het is aan te bevelen de marktconsultatie ruim op tijd (voor de eigenlijke aanbesteding) te houden, zodat de
ontvangen feedback zorgvuldig in het bestek kan worden verwerkt.
In de Handreiking Marktconsultatie van PIANOo [9] worden handvatten gegeven voor een degelijke
consultatie.

Aandachtspunt 5: Werk met afzonderlijke inschrijvingsstaten
Bij toepassing van zowel prijs- als kwaliteitseisen in gunningscriteria is het gebruikelijk dat inschrijvers deze in
afzonderlijke inschrijvingsstaten en gesloten deelenveloppen inzenden zodat eerst een beoordeling wordt
opgemaakt van ‘geldige’ inschrijvingen met betrekking tot de gestelde kwaliteitscriteria (waarvan de
puntentoekenning soms plaatsvindt op basis van een assesment door een commissie van deskundigen) en
vervolgens pas de inschrijvingen op het prijsdeel worden opengemaakt. Dit ter waarborging van een
onbevooroordeelde beoordeling op het kwaliteitsdeel.

Aandachtspunt 6: Vraag om een SMART Plan van Aanpak
In een aanbesteding van groenverwerking wordt de inschrijver doorgaans gevraagd met een Plan van Aanpak
(PvA) in te gaan op de gunningscriteria die de aanbestedende dienst op het kwaliteitsdeel in het Programma
van Eisen of het bestek opgenomen heeft.
Een Plan van Aanpak wordt in veel aanbestedingen om meerdere redenen gewenst, zoals inzicht in de wijze van
uitvoering en in het projectteam van de inschrijver, en in de risico’s. Het is vaak ook een eerste (marginale)
beoordeling of de inschrijver in staat is de verwachtingen van de aanbestedende dienst te kunnen inlossen
(uitzeven van abnormaal lage en ongeloofwaardige inschrijvingen). Aan de andere kant kan de inschrijver in een
Plan van Aanpak zijn eigen ideeën en suggesties met betrekking tot de opdracht kwijt en vertrouwen scheppen.
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Discussies over een gunning ontstaan achteraf niet zelden door de beoordeling van ingediende Plannen van
Aanpak. Van de inschrijver wordt vaak verlangd dat deze in een Plan van Aanpak zijn visie geeft op minder goed
objectiveerbare beoordelingsnormen, zoals communicatie, motivatie, efficiency, innovatie en praktische
uitvoering van de opdracht. Bij een ‘open-eind’ vraagstelling zijn de ingediende plannen van aanpak echter
moeilijk vergelijkbaar, ook omdat iedere inschrijver de aard en omvang van de vraagstelling op eigen wijze
interpreteert. Dit, ondanks een uitgebreide toelichting in de aanbestedingsdocumenten op de onderwerpen
waarop het Plan van Aanpak in moet gaan. Een Plan van Aanpak is ook niet per definitie een juiste afspiegeling
van de totale bedrijfsvoering van een inschrijver; immers wordt de inschrijver verzochten op een select aantal
specifieke vragen in te gaan. Dit maakt het noodzakelijk om plannen van aanpak omzichtig en niet al te zwaar
te beoordelen.
Het is daarom zaak als aanbestedende dienst de functie van een Plan van Aanpak in de gunningsfase helder te
omschrijven en de wijze van beoordeling daarvan zoveel mogelijk te objectiveren. In plaats van het onderwerp
‘communicatie’ als zodanig te agenderen, kan beter gevraagd worden ‘Hoe denkt de inschrijver de overlast voor
de wijk waarin de afhaalocatie zich bevindt te beperken?’ ‘Welke verkeersmaatregelen treft de inschrijver op
welke momenten bij de inzameling van het groenmateriaal?’ In de uitvraag moet per onderwerp helder
omschreven worden wat er minimaal in het plan van aanpak aan informatie door de inschrijver aangeleverd
moet worden. Ook het belang per onderdeel en de wijze van beoordeling moet de inschrijver duidelijk zijn. Een
Plan van Aanpak kan immers pas SMART opgesteld worden, als de vraagstelling ook SMART geformuleerd is.
In het algemeen zouden in de gehele aanbestedingsprocedure de volgende tips kunnen worden meegenomen:
• Vraag alleen naar competenties, ervaring en referenties die relevant zijn;
• Vraag een opgave van duurzaamheids- en kwaliteitszorgcertificaten waarover de inschrijver beschikt;
• Bij welke duurzaamheidsinitiatieven die buiten het bereik van de referentieprojecten vallen is de inschrijver
de laatste vijf jaar betrokken (geweest)?;
• Laat het Plan van Aanpak geanonimiseerd ingediend worden;
• Voeg eventueel een (mondelinge) presentatie van de Plannen van Aanpak aan de gunningsprocedure toe.
• Waardeer niet alleen de afzonderlijke onderdelen van het Plan van Aanpak, maar ook het integrale Plan van
Aanpak.

Aandachtspunt 7: Houdt een verificatie overleg voorafgaand aan gunning
De aanbestedende dienst kan in het aanbestedingsproces als stap een verificatieoverleg inbouwen waarin de
opgegeven informatie door inschrijvers wordt geverifieerd op basis van nader aan te leveren bewijzen
(bijvoorbeeld ten aanzien van de gehanteerde uitsluitingscriteria en vaardigheidseisen). Het is gebruikelijk dat
deze worden geverifieerd vóór de definitieve gunningsbeslissing, echter de exacte plaats van deze stap in de
procesvolgorde is mede afhankelijk van doelmatigheidsoverwegingen voor zowel de aanbestedende dienst als
de gevraagde inspanningen van inschrijvers. In de aanbesteding dient de aanbestedende dienst het
voorgenomen verificatie overleg aan te kondigen.

Aandachtspunt 8: Verifieer de daadwerkelijk geleverde prestatie
De partij die de opwerking van het groenafval heeft aanbesteed, behoud mede de zorgplicht voor het afval,
hetgeen wil zeggen dat zij zich ervan moet vergewissen dat het materiaal conform wet- en regelgeving wordt
opgewerkt (N.B. Dit is ook het geval wanneer het materiaal ‘aan de aannemer vervalt’).Daarnaast kan het voor
een eventuele bonus malus regeling van belang zijn te weten wat de daadwerkelijk door de contractant
geleverde prestatie is.
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De aanbestedende dienst dient derhalve niet alleen in het bestek voor te schrijven welke data de conctractant
periodiek moet overleggen, zij dient deze data ook daadwerkelijk te controleren. Het is van belang dit
contractmanagement niet té juridisch in te kleden, maar te zoeken naar een praktische werkwijze. Hiervoor kan
bijvoorbeeld worden aangesloten bij data die de contractant vanuit andere (wettelijke) verplichtingen toch al
moet registreren (bijvoorbeeld de afvalstoffenregistratie).
Van belang is dat de aanbestedende dienst zich realiseert dat vernieuwing in aanbestedingen ook aanpassingen
van de dienst zelf vraagt gedurende de contractperiode.
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Websites
Biobased economy – website met overzicht van activiteiten en publicaties www.biobasedeconomy.nl.
Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR). www.bvor.nl
Infomil – centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving op milieugebied en het omgevingsdomein
www.infomil.nl
Innovatiekoffer – Website met praktische instrumenten voor inkopers om doelgericht naar een innovatieve
oplossing te zoeken of bewust de ruimte aan bedrijven te bieden om een innovatieve oplossing te leveren.
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De innovatiekoffer biedt naast instrumenten ook voorbeeld trajecten van een innovatiegericht inkoopproces en
voorbeeld cases die beschrijven hoe de instrumenten in de praktijk zijn gebruik.www.innovatiekoffer.nl

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen – www.lma.nl
MVO Nederland – www.mvonederland.nl
NEVI – www.nevi.nl
PIANOO. www.pianoo.nl

41

