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I n 2019 verscheen de ‘Handleiding 

armaturen & MKI, openbare 

verlichting circulair aanbesteden’. 

Een nieuwe stap op weg naar kwali-

tatief goede openbare verlichting met 

minimale milieubelasting en maximale 

circulariteit. De gemeente Zoetermeer 

gaat als een van de eerste gemeente de 

uitdaging aan. Zij is een pilot gestart, 

waarin circulariteit en de MKI centraal 

staan.

Stappen tot nu toe 
Startpunt van de pilot was een markt-

consultatie. Aan diverse leveranciers 

van armaturen is gevraagd om mee te 

denken en input te geven. Vervolgens 

is een adviesnota opgesteld. Deze bevat 

een gedetailleerd stappenplan, dat als 

basis dient voor het vervolg. De pilot is 

onderverdeeld in twee fasen: in 2020 

inkoop van 50 armaturen en vervolgens 

de inkoop van 500 à 600 armaturen in 

2021.

 

Door deze opzet kan eerst op kleine 

schaal ervaring worden opgedaan 

met de nieuwe manier van uitvragen. 

Vervolgens worden de geleerde lessen 

toegepast in de tweede fase. Zo is het 

leereffect optimaal. Voor Zoetermeer 

zelf, maar ook voor anderen. De opge-

dane kennis wordt immers gedeeld. 

Uitgangspunten
Belangrijk uitgangspunt bij de inkoop-

pilot is dat claims op het gebied van 

circulariteit objectiveerbaar dienen te 

zijn. Zoetermeer kiest er daarom voor om 

de MKI een grote rol te laten spelen.  

Niet alles is echter te vangen in een 

getal. Daarom zullen ook gesprekken 

gevoerd worden met leveranciers. 

Hierbij komen verschillende facetten van 

circulariteit aan de orde. Uiteindelijk gaat 

het niet alleen om de keuze voor een 

armatuur, maar ook om een samenwer-

kingspartij op weg naar een circulaire 

toekomst.

 

MVI, RVO en circulariteit 
Zoetermeer geeft met deze inkoop-

pilot invulling aan het Manifest 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

(MVI), dat zij in 2016 ondertekende. 

De Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO) verstrekt subsidie 

voor het inhuren van externe adviseurs 

van bureau Licht en Donker Advies. Zij 

begeleiden de pilot. Vanuit de gemeente 

Zoetermeer is Eric Pronk de initiator en 

projectleider. Vanzelfsprekend zijn ook de 

juristen vanuit inkoop en aanbesteding 

nauw betrokken.

Zoetermeer start pilot 
circulair inkopen armaturen

De binnenstad van Zoetermeer.

Op weg naar 100 procent circulariteit in 2050 zijn pilots onmisbaar. Zij maken het 
mogelijk om de benodigde kennis en ervaring op te doen. Bijvoorbeeld met de inzet 
van de Milieukostenindicator (MKI).
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Meer weten?

Neem contact op met Eric Pronk van  

de gemeente Zoetermeer (06 31006854, 

e.e.pronk@zoetermeer.nl) of met  

Daaf de Kok van Licht en Donker Advies  

(06 54676734, daaf@lichtendonkeradvies.nl).

De Handleiding Armaturen & MKI kunt u 

gratis bestellen via

www.circulariteit-openbareverlichting.nl
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