
Gewoon beginnen met duurzaamheidsprojecten. 

Ook een kleine gemeente kan launching customer 

zijn.

Martien Vromans – wethouder gemeente Haaren



Haaren

Tuin van Brabant

Ruim 14.000 inwoners

Plattelandsgemeente met groot buitengebied

Deel Nationaal Park Loons en Drunense Duinen 

(straks Van Gogh Nationaal Park)

Herindeling 1-1-2021



Mvi beleid écht vorm geven

MVI beleid vastgesteld 2018

MVI actieplan

Maandelijks integraal overleg 

afdeling

Marktconsultatie / interviews

Inkoopstrategie



Marktconsultatie

• Werken volgens de bedoeling

• Omgevingsdialoog

• Klankbordgroep



Aannemer, bestuurder, ambtenaar

Positie

Rol

Samenwerking

Versterking



Werken met een BOUWTEAM

• Kennis zit in de markt 

• Benut en geloof in de kracht van elkaar

• Nader uitwerken tot definitief ontwerp

• Vertrouwen geven en samen bouwen



Effect op de beleidsdoelen

• Aan de voorkant 1e project geen meetbare effecten beschreven

• Wel berekenen en zo duidelijk als mogelijk in beeld brengen welke 

effecten we hebben bereikt. 

– Lijst van circulaire materialen 

– Lijst van biobased toepassingen (o.a. olifantengras)

– Wat met restmaterialen (beton klinkers en gebakken materialen) en hoe 

worden die opnieuw ingezet?

– Klimaatadaptatie 

Op basis van deze gegevens kunnen we de CO2 besparing -bij benadering-

bepalen t.o.v. een volledig nieuw plein. Op die manier brengen we de 

duurzaamheidswinst van dit project in beeld



Hobbels

• 1e project was MVI inpassen in lopend project (ontwerp – co-creatie)

• Gedreven medewerkers en rugdekking van de betrokken wethouder

• Loslaten van de bekende manier van aanbesteden en beoordelen

• Scepsis marktpartijen en medewerkers, collega bestuurders

• Inzetten adviseurs



Fietspad Oude Bossche Baan Helvoirt

De fietsader van de Loonse Drunense 

Duinen

Straks Van Gogh Nationaal Park

Natura 2000 

Beoordeling op Circulaire footprint

Elektrisch materieel

Hergebruik



Reacties

“Eindelijk een gemeente die MVI in de praktijk brengt!”

“Toen ik de uitvraag binnenkreeg wilde ik deze eerst in de

papierbak gooien omdat ik er mij geen raad mee wist. Maar

nadat ik mij er wat in verdiept had is er een wereld voor mij

open gegaan. De kijk op mijn werk is volledig veranderd!”



Brug Groenendaal Esch

• Inzicht gegeven in samenstelling, herkomst, herbruikbaarheid en toxiciteit 

van de materialen

• Hernieuwbare energie en CO2-uitstoot

• Gunningscriterium: beste invulling aan circulair materiaalgebruik en CO2-

reductie



Resultaten

• Circulaire footprint in beeld

• Emissie reductie

• Circulariteit 

• Zichtbaarheid / uitstraling

• Innovatie

• Pilot gerealiseerd voor 

ontvangende gemeenten 

Vught, Boxtel en Oisterwijk



Wat heb je nodig?

Wat heb je nodig?

enthousiaste medewerkers, marktpartijen die open staan en 

een bestuurder die ook wil en rugdekking geeft

Vertrouwen en respect voor elkaars rol



Slot

Het is een keuze voor de toekomst

Innovatie vraagt vereende krachten

Overheid heeft 2 rollen: toezichthouder en initiator 

Verduurzamen / circulariteit doe je samen.

Beginnen is belangrijker dan perfectie!


