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Hallo,

Leuk dat je de mini-editie van Vergroen je gemeente nu leest! 

Dit boekje, met een kleine selectie van informatie, dient als 

smaak maker voor het grote boek. 

Gemeenten hebben een prachtige kans om theoretisch en 

generiek rijksbeleid om te zetten in concrete daden. Er ver-

andert veel op het gebied van duurzaamheid, maar helaas is 

het te weinig en gaat het niet snel genoeg. Bovendien is de 

impact van sommige keuzes twijfelachtig. 

Daarom een boek, om je op ideeën te brengen hoe je jouw 

gemeente sneller kunt vergroenen. Ik hoop dat het naar 

meer smaakt en nodig je uit om het boek in de boekhandel 

te kopen. 

Duurzaamheid is geen rocketscience: als gemeente kun je 

meer dan je denkt!

Ik wens je veel leesplezier,

Hartelijke groet,

René Notenbomer

www.vergroenjegemeente.nu
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METEOROLOOG REINIER VAN DEN BERG

VAN GROENE LASTEN NAAR 
GROENE LUSTEN

Niemand in Nederland heeft zoveel depressies aangekon-

digd. Ja, nu heb ik het even over mezelf. Als langst presen-

terende televisieweerman (RTL4) mag ik dat denk ik wel zeg-

gen. Maar ik ben een optimist. Het glas is niet halfleeg maar 

halfvol. Ofwel, er is ook niemand die zoveel hogedrukgebie-

den heeft voorspeld. Op een vergelijkbare manier kunnen 

we kijken naar het zware thema van klimaatverandering. We 

stevenen af op een enorme crisis. Zeker als je ook het verlies 

aan natuur en biodiversiteit meeneemt. Maar we staan ook 

aan de vooravond van een tijdperk waarin er kansen zijn als 

nooit tevoren. Kansen om met elkaar te werken aan een leef-

baardere en gezondere wereld. Hoe gaaf is dat?

Al jarenlang ben ik ook druk bezig met dat veelbesproken 

onderwerp duurzaamheid. Een woord waar je alle kanten 

mee op kunt maar dat sowieso duur klinkt. Het zal wel veel 

kosten allemaal! Dat hoor ik nogal te vaak vanuit de zaal terug 
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wanneer ik vanaf het podium net een bevlogen betoog heb 

gehouden over de urgentie, maar evenzeer de kansen en de 

uitdagingen.

Hoe moeten we die duurzame ambitie vormgeven? Tja, mis-

schien loopt het daar al spaak. Is het niet mooier om dat 

dwingende woordje ‘moeten’ te vervangen door ‘kunnen’? 

Hoe kunnen we dus met deze ambitie op een positieve en 

zinvolle manier het best aan de slag gaan? Waar beginnen 

we en wat laten we eerst nog eventjes liggen? Is er zoge-

naamd laaghangend fruit dat ernaar vraagt om geoogst te 

worden?

Mijn slogan is al tijden lang: de 
ander te groen af zijn.

En, heel belangrijk, we hoeven het wiel niet zelf uit te vin-

den. Iedere gemeente in Nederland is ermee bezig. De ene 

omdat ze er uiteindelijk dan ‘toch maar wat mee moeten’, de 

andere omdat ze al vijf of tien jaar geleden met enthousiaste 

koplopers vol overtuiging zijn begonnen. Op zoek gaan naar 

goede (groene) voorbeelden werkt altijd. Je steekt er altijd 

wat van op. Maar intern, binnen de eigen gemeente, kun-

nen communicatie en kennisoverdracht ook tot wonderen 

leiden.

Ik denk dat we binnen de gemeente elkaar kunnen vinden 

en versterken in de duurzame ambitie. In een soort van drie-
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manschap kunnen we meters maken. Dat driemanschap 

bestaat in feite uit drie partijen. De gemeente als overheid, 

de ondernemers en uiteraard de burgers. Ook onderwijs- en 

zorginstellingen kunnen een rol spelen.

Enfin, dit spraakmakende boek kan u en uw gemeente suc-

cesvol helpen op die boeiende reis naar een duurzamere 

wereld. Ik wens u veel wijsheid en vooral inspiratie, lef, ambi-

tie en niet te vergeten, daadkracht. Mijn slogan is al tijden-

lang: de ander te groen af zijn. Misschien geldt dat binnen-

kort ook wel voor uw gemeente!
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VOORWOORD

Honderden hittedoden per jaar en duizenden mensen die 

sterven door de slechtste lucht van heel Europa. In tegen-

stelling tot verkeersslachtoffers accepteren we milieuslacht-

offers met groot gemak in Nederland. En wat te denken van 

het feit dat bij de helft van de Nederlandse stadskinderen 

met astma de ziekte wordt veroorzaakt door onze eigen uit-

laatgassen? Nergens ter wereld is dit percentage zo hoog als 

in Nederland en België. Ach, geef ze maar een pufje, lijken 

we te denken. Deze passiviteit verbaast mij. Nee sterker, het 

irriteert mij. We staan nu op het punt dat we oogsten wat 

we zaaien: we hebben de planeet uitgehold en nu krijgen 

we de rekening gepresenteerd. Niet langer voelen uitslui-

tend de planten en dieren de pijn, maar nu lijdt ook de mens 

onder klimaatverandering en vervuiling. Gelukkig zijn steeds 

meer mensen doordrongen van dit feit en wordt er veel over 

verduurzaming gesproken. Maar nu is het de hoogste tijd 

om al die mooie woorden om te zetten in échte daden. Ook 

door gemeenten.
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HET KAN EN MOET SNELLER
Gemeenten hebben een prachtige kans om een significante 

bijdrage aan vergroening te leveren. Ze kunnen en moeten 

theoretisch en generiek rijksbeleid omzetten in concrete 

daden. Het onderwerp staat inmiddels hoog op de bestuurlijke 

agenda, dus waarom ben ik toch zo boos? Omdat het allemaal 

zo tergend traag gaat. We zijn ‘koplopers’ in het praten over 

duurzaamheid en vinger wijzen, maar spelen ondertussen in 

de eco-achterhoede van Europa. We spreken schande van 

de houtkap in het Amazonegebied en bouwen zelf tientallen 

biomassacentrales. We praten over het terugdringen van de 

CO2-uitstoot en vechten voor de groei van Schiphol. We vin-

den elektrische auto’s geweldig, maar kopen zelf vooral vervui-

lende SUV’s. Het milieu is prima, maar het mag natuurlijk niet 

ken koste gaan van onze routines, portemonnee en comfort. 

Waar ik me nog meer over opwind, is het feit dat alle middelen 

om milieuverantwoord te leven allang aanwezig zijn. We hoe-

ven niet te wachten, veel doelen kunnen we op korte termijn 

al realiseren. Maar bestuurders wachten af en verantwoorden 

dat door zich vast te klampen aan toekomstige technologieën. 

Zo hebben ze aardgas uitverkoren als nationale zondebok. Gas 

is fout, de meter moet naar nul. Maar met een gasloos Neder-

land redden we het milieu niet. Het is een politiek stokpaardje, 

windowdressing, waarbij van één instrument de knop op maxi-

maal wordt gedraaid. Maar nul op de gasmeter rendeert voor 

bestaande bebouwing meestal slecht. Is het een afleidings-

manoeuvre? Juist het uitstellen van andere maatregelen, het 

polderen, het kaasschaven, het blijven praten, de angst voor 
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verandering, dat raakt bij mij een gevoelige snaar. En natuurlijk 

verandert er nu best wel iets, maar het is te weinig en het gaat 

niet snel genoeg.

MAAK HET CONCREET
Maar eerst: verduurzaming, vergroening, wat bedoel ik nu 

precies? Er zijn mooie definities te vinden, zoals de drie P’s: 

People, Planet, Prosperity. Ook worden milieu en sociaal vaak in 

een adem genoemd. Het zijn allemaal begrippen die elkaar 

in goede harmonie kunnen versterken. Maar duurzaamheid is 

vooral een politieke term: zo vaag dat je er alle kanten mee op 

kunt. En dat is de kern van het probleem. Zolang je het niet 

concreet maakt, blijven we hangen in praten. Wil je actie, maak 

duurzaamheid dan tastbaar. Hak het op in kleine delen, zodat 

je weer een handelingsperspectief biedt. Of zoals mijn voor-

malig compagnon altijd riep als een probleem te groot werd: 

‘Hoe eet ik een koe? Plakje voor plakje.’ Kom met maatregelen 

die helpen tegen luchtvervuiling, opwarming, afvalbergen, 

lawaai en het uitsterven van diersoorten. Beperk en verander 

ons consumptiepatroon, onze energieconsumptie en -pro-

ductie, de hoeveelheid en de manier waarop we reizen, wat 

we eten, de wijze waarop we ons huis verwarmen en koelen, 

hoe en waar we ons voedsel verbouwen, hoe en wat de indus-

trie produceert en hoe we ons landschap inrichten. Enzovoort. 

Je kunt op zoveel terreinen aan de slag. Kies het thema dat bij 

jou past, werk het op maat uit in meer detail en veranker het 

stevig in het duurzaamheidsbeleid van jouw gemeente.

Zelf praat ik liever over vergroening, want in dit boek ligt de 
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nadruk meer op het milieu dan op de sociale kant van duur-

zaamheid. Het milieu raakt alles en iedereen en de urgentie 

voor bescherming is hoog. We verlaten straks het stadium 

dat klimaatverandering en vervuiling hinderlijk zijn en komen 

terecht in een tijdvak waarin het regelrecht bedreigend 

wordt. We sterven letterlijk van de hitte, we verdrogen, we 

worden overspoeld. Allemaal doemscenario’s die we prima 

kunnen voorkomen, mits we bereid zijn om aan de slag te 

gaan. Niet groots en complex, maar stapsgewijs en syste-

matisch. Beschouw dit boek niet alleen als een oproep aan 

gemeenten om écht in beweging te komen, maar gebruik 

het vooral om effectiever te werk te gaan. Het is nadrukkelijk 

geen blauwdruk voor de uitwerking van enig specifiek instru-

ment. Ik kies bewust voor een brede benadering, omdat de 

gemeente al specialisten genoeg heeft.

VERGROEN DE ECONOMIE
Al tijdens mijn studie economie aan de Rijksuniversiteit Gro-

ningen plaatste ik vraagtekens bij ons economisch model en 

de impact daarvan op het milieu. Alles draait om het aanja-

gen van consumptie. Consumptie is allang geen middel meer, 

maar een doel. We zijn wat we kopen. En hoe meer we kopen, 

hoe groter de economische groei. En precies daar knarst het in 

mijn hoofd. We móéten consumeren. Dat moeten we van Den 

Haag, maar inmiddels ook van bankiers in Frankfurt die zelfs 

negatieve rentes en grootschalig geld bijdrukken niet schu-

wen. Sparen is slecht, consumeren is onze taak, onze plicht. 

En dat vind ik pervers. Ik word echt niet gelukkiger van een 
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tweede kop cappuccino bij mijn ontbijt. De eerste smaakt 

altijd het best. Ik geloof er heilig in dat we comfortabel kunnen 

leven op een manier waarbij we de aarde minder uitwonen. 

Door onze consumptiedrift te beteugelen en te vergroenen. 

Maar ook door de bevolkingsgroei te beperken – dat thema 

ligt zeer gevoelig en valt buiten de scope van dit boek. Het 

beteugelen van onze consumptiedrift is in elk geval prima 

realiseerbaar. Ik wil graag werken aan een alternatief waarbij 

we ons economisch model ombouwen, onze consumptie ver-

groenen en het woord ‘minder’ salonfähig maken. Laten we 

samenwerken aan een sterke, lokale en circulaire economie 

door afval te beschouwen als grondstof. En gelijktijdig onze 

autonomie versterken en de grip op nutsvoorzieningen her-

overen. Laten we energie opwekken zo dicht mogelijk bij de 

plek waar deze verbruikt wordt, waarbij burgers meeverdienen 

aan de energietransitie. Laten we lokaal geproduceerd voedsel 

een prominente plek geven in de plaatselijke verkoopkanalen. 

En laten we slimmer omgaan met mobiliteit: selectiever en 

bewuster reizen, intelligente routering van goederenstromen 

en het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen. Ver-

duurzaming is geen rocketscience. Het kan, maar we moeten 

het willen. Let daarbij goed op het rendement. Waarom tegen 

extreem hoge kosten gasloos gaan, als je voor een fractie van 

de kosten het gasverbruik voor de helft reduceert en zo geld 

overhoudt voor andere, beter renderende milieumaatregelen?

NIET ROOMSER DAN DE PAUS
Het gevaar van het schrijven van een boek dat oproept tot 
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actie en ondertussen de vinger op zere plekken legt, is dat je de 

bal terug kunt verwachten. Daarom op voorhand: ook.ik.ben.

niet.roomser.dan.de.paus. Nee, ik leef niet groen maar wel 

steeds groener. Indachtig hoe een directeur van een groene 

energiecoöperatie reageerde op een kritische klantvraag: ‘O, jij 

bent toch zo groen en toch rijd je een benzineauto?’ Waarop 

hij reageerde met: ‘O, jij bent toch zo grijs en toch rijd je geen 

Hummer?’ Ik eet vlees: één keer per week. Ik rijd een benzine-

auto: weinig kilometers en 100 km/h op de snelweg. Ik koop 

af en toe nieuwe kleding: eco-label en laat die repareren door 

een kleermaker. Ik woon in een jarendertigwoning: mijn eer-

ste woning, van F- naar B-label gebracht, zonnepanelen, groen 

dak. Ik geniet van vakanties: binnen Europa en ik vlieg niet. 

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Mensen hoeven van mij 

geen afscheid te nemen van comfort, zolang ze maar bij alle 

handelingen bewust keuzes maken. Je hoeft niet perfect groen 

te zijn, niemand is roomser dan de paus. Als iedereen twee 

dagen per week vegetarisch zou eten, is het effect al signifi-

cant. Het gaat om individuele keuzes die op grote schaal leiden 

tot impact. Wat ik echt zondig vind, is greenwashing: zeggen 

dat je groen bent terwijl je slechts met trucs je balans groen 

poetst. Als we ergens koploper in zijn, dan is het dat wel. Zo 

is het overgrote deel van de stroom in Nederland voorlopig 

gewoon knettergrijs, vreet de productie van waterstof (grijze) 

energie, zijn bijna alle gemeentehuizen gasgestookt en is het 

afkopen van je vliegschaamte een farce. Veel certificaten zijn 

varianten op de kerkelijke aflaatbrief: je koopt vooral je schuld-

gevoel af. Plant en dier worden er echt niet beter van. Veer-
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tig cent om een autoritje naar Maastricht te compenseren? Of 

voor een paar tientjes milieuvriendelijk naar New York vliegen? 

Dat geloof je zelf toch niet! Gelukkig kunnen we prima milieu-

vriendelijk én comfortabel leven, maar we moeten het ook wil-

len. En daar komt de gemeente in beeld. Mensen hebben een 

duwtje in de rug nodig, waarbij grijs gedrag wordt ontmoedigd 

en groen gedrag gestimuleerd. Nu het Rijk de hete aardappel 

doorschuift, decentraliseert, is mijn hoop op jou gevestigd. 

Helaas hebben sommige frontrunners het probleem zo groot 

gemaakt dat klimaatontkenners en polarisatie een kans krijgen. 

Het heeft echter geen zin om te gaan mokken, of net als een 

groeiende groep klimaatridders ten onder te gaan aan PTSS 

door een overdaad aan negatieve berichtgeving in combina-

tie met een ontbrekend handelingsperspectief. Hak verduur-

zaming op in kleine stukjes, maak het concreet en ga aan de 

slag. Juist dat handelingsperspectief wil ik je geven. Richt je op 

wat kan, pareer de valkuilen en negeer wat nog niet kan. De 

gemeente heeft doorzettingsmacht, dus gebruik die!

ZONDEN, VERHALEN EN GEBODEN
Dit boek bestaat uit drie delen. Het begint met een deel over 

de valkuilen van gemeenten. Bij de beschrijving van die val-

kuilen heb ik mij mede gebaseerd op mijn ervaring als dienst-

verlener bij een eerdere grote verandering in overheidsland: 

de digitalisering. We kunnen veel leren van de fouten uit het 

verleden, maar doen dat niet. Dus stoelriemen vast, want het 

kan confronterend zijn. Het drukken op zere plekken is nooit 

fijn, maar wel nuttig. Want als je de zwakke punten van je 
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organisatie kent, kun je deze beter pareren. Ik probeer je te 

helpen om minder last te hebben van allerlei gemeentelijke 

zonden, zoals ik de valkuilen noem.

Het positieve is dat in deze zonden ook de kansen liggen, wat 

ik in het derde deel uitwerk. Tussen het eerste en het laatste 

deel lees je een groot aantal verhalen. Voor het schrijven van 

dit boek heb ik met veel mensen met totaal verschillende 

achtergronden gesproken. Met kleine en grote namen: inwo-

ners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, experts en 

bestuurders. Ik heb veel enthousiasme en gedrevenheid ont-

dekt en bijzonder leuke gesprekken mogen voeren. Al deze 

mensen delen graag hun kennis met jou en geven je concrete 

tips om verduurzaming in je gemeente te versnellen.

Graag ondersteun ik je om de bouwstenen van onze samen-

leving stapsgewijs te vergroenen. Om datgene te doen wat 

allang haalbaar is. Sterker nog: ik geloof er heilig in dat we 

een fijner leven kunnen hebben door bewuster met het 

milieu om te gaan. Niemand wil wonen in een wijk die 

gebukt gaat onder dieseldampen, afval en geluidsoverlast. 

Niemand wil zwemmen in een zee vol plastic. Niemand wil 

gortdroge zomers met temperaturen van boven de veertig 

graden. En dat hoeft ook niet als we de duurzame optie tot 

de meest aantrekkelijke maken. Of omgekeerd: maak vervui-

len vervelend!

Ik wens je veel leesplezier en verneem graag je bevindingen. 

Heeft dit boek je geïnspireerd of geholpen, wat heb je met 

de ideeën gedaan en heb je nog aanvullingen? Jouw reactie 

is welkom op info@vergroenjegemeente.nu.
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Als de wereld vergaat, ga ik schuilen in het gemeen-

tehuis. Want bij gemeenten gebeurt alles een paar 

jaar later. En dat ligt niet zozeer aan al die individuele 

welwillende ambtenaren, maar veel meer aan de manier 

waarop gemeenten zijn georganiseerd. Gemeenten heb-

ben moeite met verandering. Alles is strak gereguleerd 

en het middel lijkt te prevaleren boven het doel. Natuur-

lijk is er voor dit gedrag een goede verklaring te vinden, 

maar dat betekent nog niet dat je er genoegen mee hoeft 

te nemen. Veel ambtenaren verliezen in dit doolhof aan 

regels en het politieke mijnenveld al hun enthousiasme 

en raken gedemotiveerd. Hoe kunnen zij nou het ver-

schil maken in deze bureaucratische wereld? En bij ver-

duurzaming gaat het juist om bevlogenheid, creativiteit 

en omdenken. Dan is het handig om de valkuilen van 

gemeentelijke organisaties te kennen. Niet alleen om te 

beseffen dat het niet specifiek aan jou ligt dat dingen zo 

tergend traag gaan, maar ook om de specifieke valkuilen 

van jouw organisatie te herkennen en te vermijden.

Waarom ik de valkuilen zo zwaar aanzet en zelfs spreek van 

zonden? Om een paar redenen. Allereerst maak ik me ernstig 

zorgen om ons milieu en vind het zondig dat wij als mens-

heid, met al onze kennis en kunde, de planeet uitwonen. 

Après nous le déluge lijkt het motto van onze beschaving. Ik 

vind het bovendien zondig dat fouten uit het verleden in 

gemeenteland worden herhaald – resultaten uit het verle-

den geven in dit geval wel garanties voor de toekomst. De 
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deel 1 - ZeVen transItIeZonden

fouten in een eerdere transitie, de digitalisering van de over-

heid, zie je nu bij verduurzaming namelijk terug. Het lerend 

vermogen van gemeenten als geheel lijkt zeer beperkt, het 

langetermijngeheugen nihil. En dat vind ik helemaal zon-

dig als je weet hoeveel kennis en positieve energie binnen 

deze organisaties aanwezig zijn. Dit potentieel wordt onvol-

doende benut. En zo verspillen we kennis, tijd en geld.

Als de wereld vergaat, ga ik 
schuilen in het gemeentehuis. 

Want bij gemeenten gebeurt 
alles een paar jaar later.

Het eerste deel van dit boek is een taai blok. Ik bespreek zonden 

die ik twintig jaar lang in mijn samenwerking met gemeenten 

heb ervaren. En niet alleen ik, maar met mij vele burgers en 

andere ondernemers. Zo’n lange opsomming van negatieve 

punten is niet leuk en geeft een wat vertekend beeld, want er 

gebeuren natuurlijk ook legio goede dingen. Maar ik noem ze 

toch, omdat in het probleem tevens de sleutel voor de oplos-

sing ligt. Dit blok is geen aanval op jou, maar een prikkel om 

het functioneren van gemeenten te verbeteren. Een piepklein 

steentje in een heel grote vijver. Na de zonden komen de ver-

halen, die zijn leuk en opbeurend om te lezen. En vervolgens 

maak ik van de zonden en verhalen kansen. Kansen voor jou 

om verduurzaming te versnellen. Maar eerst: een pittig blok.
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Meen je het serieus met 
verduurzaming, geef dan kleine, 
innovatieve en liefst lokale 
spelers een eerlijke kans.

"



VERGROEN JE GEMEENTE NU

25

deel 1 - ZeVen transItIeZonden

ZONDEN BIJ REGULEREN, 
HANDHAVEN EN INKOPEN

Als gemeente kun je veel bereiken. Zo kun je met wetten en 

regels het gedrag van anderen sturen en als grote inkooporga-

nisatie heb je een enorme invloed op de markt. Maar dit ver-

mogen wordt niet altijd op de meest effectieve wijze benut. 

Zo verkleint perfectionisme, de neiging om de knop van een 

specifiek instrument op maximaal te draaien, het rendement 

van investeringen. En met overdreven veel aanbesteden sluit 

je juist grote groepen ondernemers uit en verspil je tijd en 

geld. Gemeenten stellen zich bovendien te hiërarchisch op als 

opdrachtgever en zijn te weinig partner. Aan de andere kant 

zijn ze juist veel te zacht en aarzelen lang en selectief bij het 

handhaven in geval van overtredingen. En zonder de stok is 

de wortel maar weinig effectief. Misschien komt het door een 

gebrek aan kennis en visionair leiders dat gemeenten beter 

zijn in managen dan in leiden? Of ligt het juist aan de politiek 

die een potje maakt van onze lokale democratie?
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Aanbestedingen zijn een forse drempel voor het mkb

ZONDE: 
GEMEENTEN MAKEN 
AANBESTEDINGEN 
ONTOEGANKELIJK

Ambtelijk perfectionisme kent vele verschijningsvormen 

maar floreert vooral bij aanbestedingen. Zelfs de inkoop-

procedure van koffie is zo complex gemaakt dat slechts een 

paar grote ondernemingen willen en kunnen inschrijven. 

Hoe moeilijk kun je het inkopen van koffie maken? Je krijgt 

bovendien wat je vraagt: aanbestedingskoffie, niet te drinken 

maar geheel conform de regels. Eigen schuld!

Als gemeente heb je de handicap dat je sommige aankopen 

verplicht moet aanbesteden. Afhankelijk van de vermeende 

opdrachtsom mag je zelf een paar leveranciers uitnodigen 

of moet je Europabreed je voornemen kenbaar maken en 

iedereen de kans geven om in te schrijven. Dat klinkt heel 

mooi maar in de praktijk sluit je vooral ondernemingen uit. 

Voor veel kleinere, lokale en duurzame ondernemingen is de 

drempel van een aanbesteding te hoog. Want je moet nogal 

wat in huis hebben om aan alle regels te voldoen. Enerzijds 

zijn dat de soms extravagante eisen aan het product of de 

dienst, anderzijds zijn het de strenge procedurele eisen. Vaak 

beslaan bestekken meer dan honderd pagina’s vol wensen, 
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eisen en procedurele proza. Iedere ambtenaar lijkt te heb-

ben nagedacht over het ideale product, resulterend in het 

schaap met vijf poten. Alleen met taalcreativiteit, bluf en 

maatwerk kan de markt voldoen. Het kiezen van de juiste 

woorden om ruimte te creëren, is topsport en wordt zoals 

eerder gesteld uitbesteed aan bureaus die gespecialiseerd 

zijn in het geloofwaardig verpakken van halve waarheden. 

Impliceer veel, beloof weinig. Grote leveranciers hebben hier 

speciale afdelingen voor. Bovendien kost inschrijven door 

alle regeltjes al snel vele weken en soms maanden werk. Voor 

kleine leveranciers is dit een (te) grote investering, want al 

die uren krijg je niet betaald. Ook maak je als nieuweling snel 

een procesfout waardoor je wordt uitgesloten. En vooral bij 

collectieve inkoop is de omvang van de opdracht te groot 

voor menig mkb’er. Expertisecentrum aanbesteden PIANOo 

erkent de problemen: ‘In de praktijk blijkt dat er voor mkb-

bedrijven belemmeringen zijn om deel te nemen aan aanbe-

stedingen, zoals omvangrijke opdrachten, disproportionele 

of onduidelijke geschiktheidseisen, hoge administratieve las-

ten, langdurige raamcontracten en gebrek aan kennis over 

aanbesteden.’

Waarom legt jouw werkgever de lat zo hoog? Tijdrovende 

en moeilijke procedures, eindeloze wensenlijsten, enorme 

inkoopvolumes tegen de laagst denkbare prijs. Alleen grote 

spelers met voldoende expertise en volumevoordeel kunnen 

tegen zeer lage tarieven inschrijven. Maar de grootgrutters 

zijn vaak niet zo innovatief. En bovendien is alle waar naar 

zijn geld. Zo was er een gemeente waar iedere ochtend de 
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stroom uitviel in het fonkelnieuwe gemeentehuis. Na onder-

zoek bleken de koffiemachines van medewerkers de schul-

dige. De aanbestedingskoffie in de machines in de hal was 

zo slecht, dat veel mensen kozen voor een eigen apparaat 

en die allemaal gelijktijdig om halfnegen ’s ochtends inscha-

kelden, resulterend in een overbelasting van het netwerk. De 

aanbesteding was succesvol, het resultaat ondrinkbaar.

Meen je het serieus met verduurzaming, geef dan kleine, 

innovatieve en liefst lokale spelers een eerlijke kans. Goede 

waar kost geld en je hoeft echt niet direct alle denkbare func-

ties geleverd te krijgen. Vul ook niet alles op voorhand in, 

er zijn aanbestedingsvormen die minder procedureel en een 

stuk doelgerichter zijn. Groene innovatie verdient boven-

dien extra steun. Verlaag de drempel en bied extra punten 

voor nabijheid en duurzaamheid. Maak je bestekken dunner, 

hecht wat minder aan de vorm en een wereld aan nieuwe 

mogelijkheden gaat voor je open.
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EENENTWINTIG 
GROENE PRAKTIJK-
VERHALEN
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H oe geven anderen invulling aan verduurzaming? 

Wat kunnen we leren van de praktijkervaringen 

van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organi-

saties, experts en bestuurders? Het zijn stuk voor stuk 

bevlogen mensen die allen op hun eigen manier invul-

ling geven aan een groenere wereld. Niet alleen uit ide-

alisme, maar ook omdat ze het zien als een toekomstbe-

stendige, logische manier van handelen. Zij zijn in staat 

om uit hun routine te stappen en dingen net even anders 

te doen dan (nu nog) de meeste anderen. En dat vereist 

lef en doorzettingsvermogen. Want aan ieder succes ligt 

regelmatig een flinke uitdaging ten grondslag.

In dit deel vertellen inwoners hoe ze gezamenlijk optrekken 

om hun steentje bij te dragen aan de energietransitie, als 

wijkcomité of als energiecoöperatie. Je leest over een Duits 

dorp dat zelfs al energiepositief is. In Südtirol geeft een dal 

invulling aan groen toerisme. Ondernemers bieden je een 

kijkje in hun keuken. De een laat zien hoe je van afval prach-

tige producten maakt, de ander biedt een financiële con-

structie om woningen sneller te verduurzamen. Een derde 

tovert het energieloket om van een informatiedesk tot een 

one-stop-shopping concept en in Amsterdam activeert een 

ondernemer millennials door groen met feesten te verbin-

den. Tot slot komt een strandtentondernemer aan het woord 

die een geheel eigen invulling geeft aan maatschappelijk 

verantwoord ondernemerschap.
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deel 2 - eenentwIntIg groene praktIjkVerhalen

Maatschappelijke organisaties vertellen hoe en waarom 

ze milieubewust gedrag combineren met sociale doelen, 

gezondheid en plezier. Juist door deze onderwerpen te 

verbinden, vergroot je de impact. Wees daarbij waakzaam 

voor de energiekloof, waarschuwt een vakbond. Want bij de 

energietransitie hoort ook een maatschappelijke transitie. 

Verschillende experts geven tips hoe je mensen aanzet tot 

milieuvriendelijker gedrag. Dat blijkt nog niet zo gemakke-

lijk in de praktijk. Bovendien is voor echte verandering ook 

een systeemwijziging nodig, want mensen zitten niet alleen 

opgesloten in routine, maar ook in een strikt gereguleerde 

samenleving die verduurzaming frustreert. Een futuroloog 

benadrukt het belang van innovatie en het heroveren van 

onze grip op nutsvoorzieningen. Bestuurders vertellen op 

hun buurt hoe zij duurzaamheid verankeren in hun organi-

satie.

Soms zijn het uit de media bekende namen, soms zijn het 

de groene helden achter de schermen, waarvan ik de naam 

warm kreeg aanbevolen. Iedereen geeft vergroening op zijn 

eigen wijze handen en voeten, maar wat ze delen is hun 

gepassioneerdheid en doorzettingsvermogen. Lees hun ver-

haal en maak vooral gebruik van de tips die ze je geven.
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De overheid die burgers uitlegt 
wat ze fout doen is vooral een 
rechtvaardiging om structurele 
hervormingen te vermijden.

"
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VERHALEN OVER INITIËREN & 
PARTICIPEREN
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Maarten Wolsink, associate professor aan de UvA

ER IS GEEN SPRAKE VAN EEN 
ENERGIETRANSITIE

Er is vooralsnog geen sprake van een energietransitie, stelt 

Maarten Wolsink, die als associate professor Environmental 

Geography verbonden is aan de Universiteit van Amsterdam. 

Beleidsmakers praten bij voorkeur alleen over veranderingen 

in techniek, maar een transitie bestaat vooral uit een trans-

formatie van de structuur, dus van hoe iets is georganiseerd. 

In dit geval met name andere eigendoms- en zeggenschaps-

verhoudingen. De macht moet naar de eindgebruikers, 

omdat die collectief de primaire rol in opwekking moeten 

gaan vervullen. Dat betekent onder andere een creatieve 

destructie van de bestaande organisatie van de energie-

voorziening, onder meer door de invloed van innovatierem-

mende energiereuzen te elimineren.

Iedereen praat over de energietransitie, maar er is van een 

echte transitie helemaal geen sprake. De ‘transitie’ is voor-

alsnog slechts een beleidsclaim, een vlucht naar voren. De 

energietransitie wordt door beleidsmakers opgevat als tech-

nisch vraagstuk, maar moet gaan over structurele sociale 

veranderingen. Een overgang van fossiel naar zon, wind 

en geothermie, vergt ook het organiseren van energiebuf-

fers, opslag en aanpassing van vraagpatronen. Daarvoor zijn 

andere eigendoms- en zeggenschapsveranderingen nodig. 
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Het energiesysteem moet radicaal op de schop, waarbij de 

zeggenschap gedeeld wordt en gekoppeld aan gedecentra-

liseerde opwekking en opslag, zo dicht mogelijk bij de ver-

bruikers. Maarten: ‘Innovatieremmende energiereuzen zijn 

er samen met de overheid mede voor verantwoordelijk dat 

mensen die willen verduurzamen vastlopen in een netwerk 

van nodeloos moeilijke en contraproductieve regels.’ De slo-

gan ‘Een beter milieu begint bij jezelf ’ is dan ook één grote 

leugen, alle milieuproblemen zijn problemen van collectief 

handelen. ‘De overheid die burgers uitlegt wat ze fout doen, 

is vooral een rechtvaardiging om structurele hervormingen 

te vermijden.’ Alle milieuproblemen zijn in essentie afwen-

telingsproblemen: de baten en de lasten komen terecht bij 

verschillende delen van de maatschappij. Daaraan iets ver-

anderen, vergt collectieve beslissingen en geen individuele 

beslissingen binnen een niet veranderend speelveld, die 

leveren slechts marginale veranderingen. Energie is politiek, 

waarbij in Nederland bijvoorbeeld Shell al decennia een 

significante invloed heeft op het energiebeleid en verande-

ringen in het fossiele en centraal gestuurde energiebeleid 

afremt. De klimaattafels resulteren vooral in afspraken om 

dingen niet of mondjesmaat te doen en bestaande prak-

tijken zo min mogelijk te veranderen. Nederland was in de 

jaren tachtig voorloper met windenergie, maar die positie 

zijn we allang kwijt. Waar Duitsland begin jaren negentig 

ruimte creëerde voor initiatieven vanuit de maatschappij, 

waarbij de mogelijkheden voor energiebedrijven om dat 

tegen te houden (wat ze wel probeerden) uitgeschakeld 
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werden, stagneerde Nederland omdat de systeemspelers de 

macht behielden.

We moeten af van een eenvormig centralistisch netwerk met 

grootschalige opwek op specifieke locaties. Dat past niet bij 

de diversiteit en geografische spreiding van hernieuwbare 

bronnen en het wordt steeds kwetsbaarder. We moet naar 

een veerkrachtig systeem met grote diversiteit van verbon-

den, zeer gevarieerde micronetten die vraag- en aanbod 

van energie, maar vooral ook inzet van vermogen binnen 

hun eigen systeem optimaliseren. Daarvoor moet energie 

zo dicht mogelijk bij de vraag worden opgewekt en moet 

binnen de micronetten buffering, opslag en vraagaanpas-

sing worden georganiseerd. Heb je lokaal op enig moment 

een tekort of een overschot, dan pas kun je opschalen naar 

regionale, landelijke en internationale netwerkclusters. Ieder 

micronet optimaliseert zichzelf afzonderlijk en daarna tussen 

microcellen onderling. De belangrijkste component daarin 

is niet meer alleen energie, maar vooral vermogen –  van 

opwekking, van energieabsorptie, van opslag en van trans-

missie – en opnieuw is de zeggenschap over de inzet daar-

van essentieel.

Mogelijk keert de wal het schip. Maarten voorziet dat het cen-

tralistische netwerk steeds instabieler wordt en de kans sto-

ringen, black-outs, aanzienlijk toeneemt, evenals de effecten 

van die storingen. En door dat risico stijgt de behoefte naar 

micronetten met stroomvoorziening onder eigen beheer.

Er moeten snel nieuwe en vooral veel ruimere kaders komen 

voor mensen die wat willen. Helaas ondersteunt de lande-
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lijke overheid distributed systemen niet en blijft de macht 

bij de grote energie- en netbedrijven liggen. Zij verergert 

met haar subsidiebeleid de disbalans hooguit. De prikkels 

zijn vaak pervers en de inconsistentie en dus de onbereken-

baarheid is groot. Niet de prosumers krijgen geld voor eigen 

opwekking, maar veel middelen lekken via SDE+-subsidies 

naar grote investeerders. De belastingbetaler sponsort met 

toeslagen het winstmodel van de corporates. Bovendien offe-

ren veel gemeenten hun grond op voor grote zonneweiden, 

zogenaamd omdat kleinschalige opwek op daken niet zou 

renderen. Maar de opwek moet juist zo dicht mogelijk bij de 

vraag komen te liggen, zodat je op ieder niveau in het net-

werk voor een goede balans tussen vraag en aanbod zorgt. 

Maarten pleit voor een transformatie waarin ruimte gemaakt 

wordt voor veel diversiteit en flexibiliteit, waardoor inflexi-

bele onderdelen van het energiesysteem geleidelijk worden 

geëlimineerd. Opslagcapaciteit op alle niveaus is nodig, te 

beginnen gekoppeld aan prosumers: individueel en collec-

tief. De voorlopers, mensen die nu energie zelf in de hand 

willen nemen, hebben het zwaar. Zij lopen vast in een woud 

van regels en tegenwerking. Ze moeten geholpen worden 

met deregulering en meer keuzevrijheid.

Maarten is niet enthousiast over de focus op gasloos wonen: 

‘We moeten helemaal niet acuut van het gas af. Nu gaan 

gemeenten warmtenetten aanleggen die grotendeels fossiel 

gestookt zijn. Er wordt veel geld geïnvesteerd om van het gas 

af te komen via wederom een centralistisch georganiseerd 

model. De warmtebron van het warmtenet staat straks weer 
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ter discussie en de infrastructuur, de investeringen en het 

bedrijf dat het beheert, belemmeren opnieuw de innovatie. 

Zie de huidige problemen rond het afvalbedrijf van Amster-

dam. Hij adviseert gemeenten om verduurzaming liever te 

borgen in bouwverordeningen: dwing bij projectontwik-

kelaars en bouwers af dat elke nieuwe wijk energieneutraal 

moet zijn op basis van opwekking, buffering en opslag in 

de gebouwen en de wijk. Er moet gebouwd worden met 

systemen waarbij de energie binnen het gebied zelf wordt 

opgewekt, opgeslagen en gebruikt, met zo klein mogelijke 

aanspraken op het publieke net. Dat wijken minimaal even-

veel produceren als ze opwekken en liefst iets meer en vooral 

ook zo veel mogelijk gebruiken van wat ze zelf opwekken. 

Als een ontwikkelaar dat niet levert, dan krijgt hij het project 

niet. Maarten: ‘Dit zal zonnepanelen, windenergie en opslag-

systemen een enorme impuls geven. Voor elk project pakt de 

invulling net weer anders uit. Die diversiteit kan niet centraal 

aangestuurd worden, laat mensen zelf keuzes maken binnen 

randvoorwaarden als veiligheid, voorkomen van uitsluiting 

en ecologie. De mogelijkheid van onderlinge levering, zon-

der tussenkomst van derden, peer-to-peer (P2P) is essentieel 

om collectieve micronetten mogelijk te maken. Nu mag P2P 

alleen experimenteel onder verstikkende voorwaarden.

En zo gaat energietransitie niet zozeer over techniek, maar 

over onze samenleving. Juist met verduurzaming hebben 

gemeenten een kans om voor hun eigen inwoners op te 

komen. Maak daar gebruik van!
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N a de zonden in deel 1 en de verhalen in deel 2 

bespreek ik in dit derde deel de lessen die we 

daaruit kunnen destilleren. Ik onderscheid tien gebo-

den en kies bewust voor een brede benadering, omdat 

die voor de veelal specialistische ambtelijke organi-

satie tot nieuwe inzichten kan leiden. Het biedt je een 

bredere context. De toepasbaarheid van specifieke 

adviezen verschilt per gemeente. Aan jou de keuze om 

de meest geschikte te selecteren, op maat te configure-

ren en toe te passen binnen jouw organisatie. Verwacht 

vooral geen kant-en-klare blauwdruk voor specifieke 

thema’s. Zie de adviezen als bouwblokjes, waarbij je per 

gemeente en per onderwerp een selectie maakt en deze 

op een unieke manier stapelt. Nee, je kunt niet achter-

overleunen, nu pas begint het echte werk.

Wil je over verduurzaming communiceren met inwoners en 

ondernemers, zet dan de lezer centraal. Duurzaamheid is een 

politieke term, geen tastbaar ding. Houd je boodschap lie-

ver simpel en maak die concreet. Als je actie wilt, spreek dan 

mensen liever aan op concrete thema’s. Hoe dichter bij het 

tuinhekje, hoe groter de aandacht. Leg kennis vast en deel 

die met anderen, intern en extern. Leer van het verleden en 

ondersteun het vergaren van nieuwe kennis. Vergroenen 

betekent innoveren of een geringer welzijn accepteren. Als 

gemeente heb je een belangrijke rol in het verbinden van 

organisaties en mensen. Wees betrouwbaar, voorspelbaar en 

vooral geen hindermacht.
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Beleg duurzaamheid hoog in je organisatie en kijk over de zui-

len heen. Durf je voor langere tijd te verbinden aan initiatieven 

en heb het lef om woorden om te zetten in daden. Pluk in elk 

geval het laaghangend fruit en profiteer maximaal van bewe-

zen en schaalbare oplossingen. Creëer gelijktijdig kansen voor 

inwoners en ondernemers om mee te investeren in verduur-

zaming. Bied innovatiekansen in gedereguleerde zones en 

vergroot je slagkracht door samen met ondernemers en ken-

nisinstellingen op te trekken. Vergroenen doe je samen. Deel 

de successen maar ook de risico’s en durf te falen.

Voor meer impact heb je schaalgrootte nodig. Als volume-

inkoper kun jij als gemeente het verschil maken. Vergroen 

daarom je inkoopbeleid en stel je op als partner. Definieer het 

doel en niet alle details. Maak aanbestedingen toegankelijker 

en ontdek dat aanbesteden lang niet altijd noodzakelijk of 

efficiënt is. Bouw mee aan een groene economie en vertaal 

landelijk beleid naar concrete, lokale oplossingen. Neem cir-

culariteit als uitgangspunt en profiteer van meer autonomie. 

Stop in elk geval de uitverkoop van gemeentelijke assets. Tot 

slot kun je als gemeente het gedrag van anderen bijsturen 

met subsidies, heffingen en wet- en regelgeving. Maar besef 

telkens dat het maximeren van één enkel instrument niet een 

bevredigend resultaat zal opleveren. Juist door de gecombi-

neerde inzet van alle middelen bereik je maximale impact. 

Vandaar ook mijn keuze voor de term geboden: je kunt niet 

volstaan met er eentje te kiezen en de overige te negeren. Ze 

zijn nauw met elkaar verbonden. Dus pak ze gecombineerd 

op en ga snel aan de slag. 
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If you pay peanuts,  
you get monkeys.

"
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HAAL MEER IMPACT UIT 
INKOOP

Als organisatie kun je met een groot inkoopvolume zorgen 

voor impact. Maak daarvan gebruik en vergroen je inkoop-

beleid. Let niet alleen op het duurzame karakter van wat je 

koopt, maar kijk ook naar het proces. Verword van hiërarchi-

sche aanbesteder tot duurzame partner en definieer niet lan-

ger het middel maar het doel. Door wat minder aan te beste-

den, bied je niet alleen kleine, innovatieve ondernemers een 

eerlijke kans, maar ontdek je zelf ook nieuwe mogelijkheden. 

En besef dat goedkoop op langere termijn regelmatig duur-

koop is. If you pay peanuts, you get monkeys.

VERGROEN JE INKOOPBELEID
Wat typeerde jarenlang de inkoopmentaliteit van de (decen-

trale) overheid? Juist, de ‘Zeeuws Meisje-mentaliteit’: geen 

cent te veel hoor. Nog steeds ervaren vooral de kleinere onder-

nemers het inkoopproces als pure uitpersing. Mooie woor-

den kunnen de ware intentie niet verhullen: hoe dan ook de 
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laagste prijs. Dit werkt in het voordeel van grote (interna tio-

nale) aanbieders: zij genieten schaalvoordelen en zijn mees-

ters in het inschrijven op aanbestedingen. Want daar regeert 

niet de creativiteit, ambachtelijkheid of betrokkenheid, maar 

het spel. Met als resultaat dat aanbestedingen regelmatig 

resulteren in teleurstelling: incompleet, slecht functionerend 

of gewoon de zoveelste fletse polderoplossing. Maar ja, if 

you pay peanuts, you get monkeys. Marcel Niemeijer van De 

Onlanders verwijst naar de aanbestedingswet waarin staat 

dat elke aanbesteding maatschappelijke meerwaarde moet 

opleveren. En juist door te focussen op de laagste prijs mis 

je veel kansen. Je krijgt telkens traditionele oplossingen: een 

standaardasfaltweg, maar zonder meerwaarde voor warmte 

of energieopwekking. Daar is verduurzaming niet bij gebaat: 

de kost gaat nu eenmaal voor de baat uit. Een oplossing die 

in een tijdspanne van vier jaar heel aantrekkelijk oogt (want 

goedkoop) kan op langere termijn duurder uitpakken. Een 

langere planningshorizon helpt om de ware kosten-baten-

verhouding te ontdekken. Vastgoedondernemer Jan Willem 

van Hellemond heeft zelf ondervonden dat het inkopen van 

milieuvriendelijke bouwmaterialen niet duurder hoeft te zijn 

dan traditioneel inkopen: ‘Het vereist wel meer creativiteit in 

het zoek- en selectieproces van oplossingen.’ Wees waakzaam 

voor verborgen kosten of ongewenste neveneffecten. Gun-

ning aan een ondernemer die een tunnel onder Maastricht 

laat graven door onderbetaalde buitenlandse arbeiders met 

maar weinig rechten, daar kun je als overheid toch niet trots 

op zijn? Let ook op de social return: levert een opdracht ook 
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aantrekkelijke arbeidskansen voor bepaalde groepen men-

sen in je regio op?

Met traditioneel aanbesteden rem je de verduurzaming. Uni-

versitair docent Willem Janssen stelt dat overheidsinkoop een 

belangrijk instrument is bij verduurzaming. Er is veel ruimte 

om te gunnen aan duurzame inschrijvers. Van Jan Theo Hoef-

akker van PitPoint mag de lat best wat omhoog. Hij vindt 

dat duurzaamheidseisen bij aanbestedingen een te laag 

gunningsvoordeel krijgen. Zo  kan  er gegund worden op de 

laagste levenscycluskosten en  kan  er gevraagd worden naar 

eco-keurmerken of de CO2-prestatieladder. Er zijn steeds meer 

rekenmethoden die je helpen bij het kiezen van de groenste 

oplossing. De aanbestedingswet biedt mogelijkheden om 

verder te kijken dan laagste prijs of beste prijs-kwaliteitver-

houding. Gemeenten kunnen ook selecteren op basis van 

onderhoudskosten, recyclingkosten en zelfs de kosten van 

externe milieueffecten. Het product met de meest duurzame 

levensloop komt dan als beste uit de bus, aldus Janssen. Geef 

bovendien kleinere en lokale aanbieders op voorhand een 

paar bonuspunten. Innovatie komt meestal niet uit de koker 

van de multinationals, die een hang hebben naar veilige en 

bewezen maar vaak ook belastende oplossingen. Bovendien 

komt geld dat je investeert in je eigen regio vanzelf terug. Het 

lekt in elk geval niet weg naar buitenlandse corporates.

Gedeputeerde Nienke Homan en wethouder Harriet Tie-

mens benadrukken dat je door schaalgrootte als overheid 

echte impact kunt maken als je je inkoopbeleid vergroent. 

Zet duurzaamheid centraal en koop voortaan circulair in. 
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Een creatieve ondernemer die jou aan je product helpt en 

gelijktijdig meewerkt aan het hergebruik van afval als grond-

stof verdient een dikke pluim. En koop eens tweedehands 

in, zoals de provincie Groningen met haar meubilair doet. 

Help als gemeente de energievoorziening te verduurzamen 

door in contracten te verlangen dat de leverancier nieuwe 

windmolens of zonneparken duurzaam bouwt, stelt journa-

list Harry Perrée. En dwing af dat de energie in de eigen regio 

is opgewekt en de gebruikte materialen voor opwekinstalla-

ties circulair zijn. Bied inwoners investeringskansen en creëer 

nieuwe banen in je gemeente.

Wist je dat je zelfs software duurzaam kunt inkopen? Hoe effi-

ciënter de code is geschreven, hoe minder processorcapaciteit 

benodigd is en hoe lager het stroomverbruik van het hosting-

park. Een druppel op een gloeiende serverplaat? Bepaald niet, 

internet is in de nabije toekomst goed voor maar liefst tien 

procent van ons stroomverbruik. De redactie van de Deutsch-

landfunk pleit dan ook voor groencertificering van software.

Met groen inkopen kun je verduurzaming wezenlijk versnel-

len. Wees je bewust van je inkoopvolume en de impact die 

je daarmee bereikt.

VAN OPDRACHTGEVER NAAR PARTNER
Met klassiek aanbesteden voorkom je misschien marktver-

storing en vriendjespolitiek, maar het biedt geen garanties 

voor de beste oplossing. Als autoritair opdrachtgever haal je 

vaak niet het beste in de leverancier naar boven. Je biedt hem 

maar weinig ruimte voor creativiteit, laat staan dat hij voor 
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jou net een stapje harder loopt. Je stimuleert hem juist om 

telkens te onderzoeken hoe hij nog een beetje kan besparen, 

door ruimte te zoeken in de mooie teksten van de aanbie-

ding. Als je echte partners zoekt, moet je er zelf ook een zijn. 

Sera Yeramian van Rijnconsult adviseert, zoals eerder gezegd, 

om te denken in ecosystemen. Die omvatten een web van 

partijen en bouwstenen die relevant zijn bij het oplossen van 

een uitdaging. Ze kunnen samen tot innovaties komen, die 

ieder individueel niet kan ontwikkelen. Bovendien denken 

veel lokale overheden nog te vaak in termen van korte ter-

mijn klassiek opdrachtgeverschap, stelt Thijs van Dieren van 

City Developer-S. Hij vindt dat duurzaamheidsoplossingen 

het best tot hun recht komen in een levenscyclusbenade-

ring, waarbij de private partij een partner is en dus meer dan 

slechts een opdrachtnemer. Hij adviseert om belangen voort-

aan te delen. En vergeet niet om je potentiële partner ook 

eens diep in de ogen te kijken. Net als bij online dating wijkt 

het gepimpte digitale profiel soms significant af van de wer-

kelijkheid. Nodig daarom kandidaten in een vroeg stadium uit 

voor een persoonlijke kennismaking.

Erick Wuestman, expert circulaire economie bij KplusV, ziet 

liever dat overheden voortaan een liefdesbaby maken door 

in te zetten op Rapid Circular Contracting (RCC). Daarbij staat 

het vinden van de juiste partner centraal. Na de selectie (de 

feitelijke gunning) werken opdrachtgever en opdrachtnemer 

samen de ambities uit in een wederzijdse overeenkomst. Pas 

daarna start de uitvoering. Erick vergelijkt het met het maken 

van een baby: ‘In traditionele contracten zien we nog weleens 
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dat we een baby ontwerpen en vervolgens de goedkoopste 

ouders erbij kiezen. Je kunt beter eerst elkaar vinden en dan 

samen een liefdesbaby maken.’ Het is ook een kwestie van 

mentaliteit en realiteitsbesef. Accepteer dat de ander beter is 

in het uitdenken van de oplossing dan jij, laat hem de inhoud 

bepalen en stap af van de traditionele houding van ‘wie 

betaalt, bepaalt’.

Kies voor meer kwaliteit, waarbij niet langer de laagste prijs 

leidend is, maar de focus ligt op de beste oplossing. Neem bij-

voorbeeld de aanleg van een deel van de autoweg N33 als 

volledig energieneutrale en circulaire rijksweg. Opdrachtge-

vers vragen aan de markt om naast het energieverbruik van 

de weg ook het verbruik van de aanleg te compenseren. De 

opdrachtgevers streven ernaar om bij de aanbesteding zo veel 

mogelijk ruimte te laten voor nieuwe ontwikkelingen. Daar-

bij kijken ze naar alternatieve manieren voor het aanbeste-

den van een deel van het werk, zodat de partners maximaal 

kunnen inzetten op duurzaamheid. Op onder meer het duur-

zaamheidsfestival Transfuture 2019 werden burgers en onder-

nemers uitgenodigd om creatieve ideeën te pitchen, zowel op 

het podium als in een korte videoclip waarin zij hun activitei-

ten toelichten. Het is verrassend om te zien welke creatieve 

oplossingen bedacht worden, als je mensen als gelijkwaardige 

partner omarmt.

DEFINIEER HET DOEL, NIET DE DETAILS
Stel je voor dat je op een zaterdagmiddag bij de autodealer 

binnenstapt en hem precies vertelt hoe hij een auto moet 



VERGROEN JE GEMEENTE NU

53

deel 3 - tIen groene geboden

bouwen. Waarschijnlijk sta je snel weer buiten, zonder koffie 

en zeker zonder auto. En toch is dat precies wat veel overhe-

den doen: ze vertellen de aanbieders hoe een product er pre-

cies uit moet zien. Niet alleen maken ze hun functionele eisen 

kenbaar, maar ook vertellen ze de leverancier hoe de onderlig-

gende technologie eruit moet zien. Gemeenten vinden zich-

zelf uniek en willen hun eigen ideeën vertaald zien in op maat 

gesneden oplossingen. Bovendien moeten zo veel moge-

lijk ambtenaren hun plasje kunnen doen, resulterend in een 

opdracht voor het schaap met vijf poten. Overheden willen 

geen kant-en-klare hogesnelheidstrein, maar willen het liefst 

een Fyra ontwerpen. Jan Theo Hoefakker van PitPoint hekelt 

aanbestedingen waarin vooral een gekozen technologie wordt 

voorgeschreven, iets wat regelmatig gebeurt. Opdrachtgevers 

kijken dan niet naar het doel, zoals CO2-reductie of een betere 

luchtkwaliteit, maar redeneren vanuit het middel. Dit verlaagt 

in zijn ogen de kosteneffectiviteit en de milieuwinst, omdat de 

beste technologie verschilt naargelang de specifieke wensen 

en voorwaarden van een aanbesteding. Door een bepaalde 

technologie op voorhand voor te schrijven, ontneem je markt-

partijen de mogelijkheid om met de meest optimale oplos-

sing te komen. En dat is een gemiste kans. Maar, om het in 

voetbaltermen te zeggen: ‘Ieder nadeel heb zijn voordeel.’ 

Doordat gemeenten de kennis over duurzame oplossingen 

veelal ontberen, kunnen ze de gewenste oplossing toch niet 

tot in detail beschrijven. Dat dwingt je automatisch om anders 

in te kopen, waarbij het doel centraal staat en niet het middel.

Marcel Niemeijer van de Onlanders pleit ervoor om als 
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opdrachtgever meer te vertrouwen op de expertise van de 

opdrachtnemers. Zie ze als partner en beperk hun creativi-

teit niet langer door allerlei regels en eisen voor te schrijven. 

Houd de vraag vaag en abstract om zo veel mogelijk ruimte te 

geven voor vernieuwende ideeën. Erick Wuestman van KplusV 

levert sterke argumenten voor Rapid Circular Contracting, een 

nieuwe manier van inkopen. Het scheelt jou bovendien heel 

veel werk. Ga maar eens na hoeveel tijd er gaat zitten in het 

opstellen van alle aanbestedingsdocumenten, en dan met 

name het Plan van Eisen: dat dikke document met vaak vele 

honderden of soms duizenden detaileisen. Hoeveel manuren 

heb je daar wel niet ingestoken? Met de beste bedoelingen, 

maar omvattende expertise bevindt zich vaak niet binnen de 

muren van je gemeentehuis. Steek liever energie in het opstel-

len van een Programma van Ambities, waarin je generieke Sus-

tainable Development Goals (SDG’s) verwerkt. Pas na gunning 

ga je met de geselecteerde opdrachtnemer aan de tekentafel 

om de meest duurzame oplossing vorm te geven. Hier wordt 

ook de uiteindelijke impact op de SDG’s (en dus op milieu, 

sociaal en economisch vlak) duidelijk, stelt Wuestman.

En door te stoppen met het op voorhand detailleren van 

jouw gewenste aankoop reduceer je mogelijk ook het gebrek 

aan uniformiteit. Omdat veel gemeenten op basis van hun 

eigen kennis en situatie producten definiëren, ontneem je 

producenten de kans op schaalvergroting. Je dwingt ze tot 

maatwerk, hetgeen duur en foutgevoelig is. Bied leveranciers 

de kans om aan te tonen dat hun standaardoplossing ook de 

beste is om jouw ambities te realiseren.
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BESTEED EENS NIET AAN
In plaats van aanbesteden, kun je in veel gevallen ook gewoon 

inkopen. Aanbesteden is in feite een zeer afgewogen, georga-

niseerde manier van inkopen. Bij gewoon inkopen gaat het 

om bestellen of uitvoeren, maar bij aanbesteden ligt de focus 

op het voorafgaande traject. Dat moet vooral zorgvuldig, om 

iedereen een eerlijke kans te geven en om ervoor te zorgen 

dat je krijgt wat je bestelt. En dat tegen de beste prijs. Prach-

tig, maar regelmatig is het middel veel te zwaar voor het doel 

en lekken er meer tijd en geld weg met het proces dan met 

de feitelijke bestelling. Bovendien laat innovatief omdenken 

zich maar moeilijk vatten in vastomlijnde en vaak dure pro-

cedures. En zijn creatieve geesten regelmatig verbaal minder 

bedreven en verkopen zichzelf slechter dan de gladde jon-

gens in strakke pakken met een klassieke oplossing. Je mist 

zo nogal wat keuzemogelijkheden. Omdat aanbestedingen 

vaak ontoegankelijk zijn voor kleinere innovatieve bedrijven, 

schrijven ze gewoon niet in zoals Bram Peters van Save Plas-

tics uitlegt.

De hoge kosten van het meedingen naar overheidsopdrach-

ten zijn veel ondernemers een doorn in het oog, stelt Richard 

Sandee van Gemeente.nu. Zo worden uitgewerkte plannen, 

ontwerpen of demo’s gevraagd. Maar aanbestedende dien-

sten, waaronder gemeenten, moeten voorkomen dat onder-

nemers met ‘disproportionele tenderkosten’ te maken krijgen 

en ze anders een vergoeding bieden. En dat is in de praktijk 

erg lastig. Het komt regelmatig voor dat maar weinig aanbie-

ders zich melden voor een aanbesteding, want deze vorm 
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van inkopen is niet erg aantrekkelijk. Wat te denken van de 

marktconsultaties waarbij ondernemers gratis hun expertise 

moeten weggeven? Helemaal teleurstellend is het als de aan-

besteding na enige tijd wordt ingetrokken. Veel tijd en geld 

zijn zinloos verspild. Niet alleen bij de ondernemers, maar ook 

bij gemeenten.

Besteed daarom, als het niet strikt noodzakelijk is, eens 

niet aan. Je hebt daarvoor voldoende mogelijkheden: blijf 

onder de aanbestedingsdrempel, participeer in projecten 

van anderen of wees eens proefkonijn, de eerste gebruiker. 

Je stimuleert opdrachtnemers ook als je procedures minder 

complex maakt en de regeldruk vermindert.

Waar een wil is, is een weg. En eerlijk is eerlijk: het vereist 

enig lef en er kleven risico’s aan. Maar leven zonder risico’s is 

een illusie. Alleen met durf, omdenken en gedragsverande-

ring kun je verduurzaming echt versnellen. Is aanbesteden 

niet strikt noodzakelijk, maak dan eens een keuze gebaseerd 

op gezond verstand en leer vooral van de resultaten. Ik zou 

zeggen: liever een succes in de praktijk met een wat minder 

zorgvuldige procedure, dan een perfecte procedure en de 

zoveelste groengewassen fletse polderoplossing.
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Het is een illusie dat we de uitputting van onze planeet een 

halt kunnen toeroepen als we de wereldwijde bevolkings-

groei en onze consumptiedrift niet beteugelen. Volgens 

historicus Wouter Beekers zit de kern van het probleem in 

onze prestatiedwang: ‘Met onze groeihonger branden we 

niet alleen onszelf op, maar ook de wereld waarin we leven. 

We debatteren verhit over het tempo van de duurzame tran-

sitie. Maar het is maar de vraag wat duurzame investerin-

gen bijdragen als we doorgaan op de weg van altijd meer. 

Er is heel wat transitie nodig als we werkelijk ieder jaar een 

nieuwe smartphone willen kopen en we vier keer per jaar op 

vliegvakantie willen blijven gaan. Er is maar één duurzame 

weg, dat is de weg van vertraging en genieten van genoeg.’ 

Dat is voor veel politici en bestuurders een weinig aantrek-

kelijke boodschap, want het volk wil vooral meer: meer geld, 

meer vrije tijd, meer genot. En dat allemaal per direct. Met 

de boodschap van ‘minder’ moet je als politicus, een enkele 

uitzondering daargelaten, al snel het veld ruimen.
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Maar meer is op enig moment niet langer haalbaar. Veel 

gemeenten die nu snel landbouwgrond opofferen voor het 

zoveelste zonne- of windpark moeten zich eens achter de 

oren krabben. Volgens Maarten van Andel, auteur van het 

boek De groene illusie, heeft het voor de komende tien tot 

vijftien jaar geen zin om veel meer wind- en zonne-energie 

op te wekken, als we die energie niet betaalbaar, op een 

duurzame manier en grootschalig kunnen opslaan. Want 

dat balanceren, is nodig om pieken en dalen op te van-

gen. En wonderkind waterstof is als energiedrager door zijn 

lage energiedichtheid ook niet zaligmakend. In combinatie 

met het afvangen van CO2 zijn er grootschalige industriële 

toepassingsmogelijkheden, maar voor het verwarmen van 

huizen is het een dure keuze. Wind en zon helpen wel om 

lokaal en regionaal de energiebehoefte in te vullen, maar 

zijn door hun ruimtebeslag en invasieve karakter minder 

aantrekkelijk als mondiale oplossing. Bovendien concurreren 

ze stevig met landbouwgrond. Van Andel ziet energiebespa-

ring, dus minder (!) verbruiken, als de energieoptie met het 

meeste potentieel, te beginnen bij de echte energievreters 

zoals automobiliteit, ICT, landbouw en industrie. Maar, waar-

schuwt hij, volledige uitbanning van fossiele grondstoffen 

is voorlopig een groene illusie: ze zijn goedkoop, compact, 

licht, hebben een hoge energiedichtheid en je kunt er vraag 

en aanbod perfect mee balanceren. Spijtig voor iedereen die 

meent dat hij dé oplossing in pacht heeft om verduurzaming 

even te regelen. Een gemeenteraad die denkt klimaatneu-

traal snel te regelen door een Chinees consortium groen 
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licht te geven voor een megazonnepark gaat voorbij aan de 

realiteit en creëert vooral nieuwe problemen. En wie heilig 

gelooft dat biomassacentrales bijdragen aan verduurzaming, 

is op zijn zachtst gezegd naïef. Biomassa heeft een lage ener-

giedichtheid en concurreert keihard met onze voedselke-

ten en de natuur. We verstoken de biomassa bovendien in 

een veel hoger tempo dan de aanwas. Verduurzaming kent 

zoveel nuance, er is geen heilige graal. Ik betrap me er zelf 

ook op dat ik af en toe dogma’s overneem en moet voortdu-

rend waakzaam zijn om geen tunnelvisie te ontwikkelen. Een 

boek is als statische verpakkingsvorm niet de ideale drager 

van de boodschap. Want kennis en inzichten zijn aan ver-

andering onderhevig, door nieuwe technologieën, nieuwe 

praktijkervaringen en door een veranderende samenleving. 

Blijf openstaan voor nieuwe ideeën, ook als die niet passen 

bij je politieke opvatting of mening. Laten we de stap maken 

van vinden naar weten.

De in ambtelijke kringen zelfbenoemde (energie)transitie 

komt er niet zonder flinke offers. Maar dat past niet in ons 

denkraam, waarin we denken dat we alles ‘even kunnen fixen’. 

Het in blinde paniek volledig dichtdraaien van de gaskraan is 

een riskante keuze. Bovendien is de focus op alleen energie 

te eenzijdig. Als steeds meer mensen steeds meer consume-

ren, is het einde zoek. Maar wie durft er te roepen dat we ons 

minder moeten voortplanten? De Britse prins Harry en zijn 

vrouw Meghan willen uit zorg om de aarde maximaal twee 

kinderen. De prins vergelijkt de mensheid met kikkers in een 

pan water die tot een kookpunt wordt gebracht, terwijl de 
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kikkers rustig afwachten. Marc Davidson, hoogleraar milieu-

ethiek aan de Universiteit van Amsterdam vult aan: ‘Van alles 

wat je zelf kunt doen aan de broeikasgasuitstoot, heeft een 

kind minder nemen verreweg de meeste impact.’ Maar op 

zeer korte termijn biedt dit weinig soelaas. Fossiele brand-

stoffen hebben de mensheid in staat gesteld om explosief 

te groeien, waardoor de vraag naar energie alleen maar 

verder toeneemt. Een zichzelf versterkend proces. Een klein 

lichtpuntje is gelegen in de paradox dat met de groei van 

welvaart meestal de bevolkingsgroei in die regio afneemt. 

Het is echter maar de vraag of we nog de tijd krijgen om dat 

effect mee te maken. Allicht is de natuur ons voor en grijpt 

keihard in met oververhitting, bosbranden, mislukte oog-

sten, het uitsterven van diersoorten, plagen en virussen. En 

misschien is die oorvijg precies wat we nodig hebben, want 

net als bij de Oostvaardersplassen moet de natuur zichzelf 

maar reguleren, vindt menig bestuurder. Ze geeft én neemt. 

Het échte probleem is dat nu de pijn nog wel meevalt. Een 

paracetamolletje volstaat nog. En dus gaan we rustig door 

met de kaasschaaf, polderen en Excelpolitiek. En weer is er 

een nieuw Klimaatakkoord geboren, leve de papieren tijger!

Maar kom op, alle benodigde kennis en middelen om het 

tij te keren, zijn gewoon beschikbaar. Bovendien biedt ver-

duurzaming nieuwe economische kansen. Handig, want met 

alleen intrinsieke motivatie zonder economische grondslag 

en opschaling redden we het niet. Het vergt niet alleen een 

verandering van gedrag en een rationele benadering van 
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een uitdagend probleem, maar het vergt vooral omdenken. 

Vlieg het probleem breed aan en staar je niet blind op uit-

sluitend CO2-reductie en quickwins. Jij bent een klein stukje 

van een heel grote puzzel die we samen kunnen oplossen. 

We zijn met z’n velen. Dus als iedereen meehelpt, kunnen 

we een aardig eind komen, toch? Dus vergroen je gemeente. 

Doe het nu!
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OVER DE AUTEUR

Aanjager en verbinder voor gemeenten die samen met 

ondernemers sneller willen verduurzamen. 

René adviseert gemeenten en ondernemers die duurzaam-

heid concreet willen maken, werkt als (stand-up) columnist 

voor vakbladen, organiseert duurzame evenementen en is 

motiverend & kritisch duurzaamheidsspreker. 

René heeft ruim twintig jaar ervaring met overheden in 

transitie. Zijn speerpunt: gebruik circulariteit en de energie-

transitie om je lokale economie te versterken. Gemeenten, 

ondernemers en inwoners die krachten bundelen kunnen 

hun autonomie heroveren in deze geglobaliseerde wereld. 

René brengt duurzaamheid dichtbij, vertaalt theorie en 

beleid naar praktische toepassingen en maakt het daar-

mee tastbaar voor iedereen. Zo stimuleert hij de uitrol van 

circulaire woningen en helpt hij gemeenten hun duurzame 
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ambities te concretiseren. Hij ziet het als zijn missie om met 

veel enthousiasme en praktisch denken verduurzaming aan 

te jagen.

www.renenotenbomer.nl

info@renenotenbomer.nl

06 - 203 61 758
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vergroenjegemeente.nu

info@vergroenjegemeente.nu

06 - 203 61 758






