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1. INLEIDING_
MRA CIRCULAIR & DIGITAAL

De regio wil hiermee internationale voorloper zijn en tegelijkertijd een
leefbare groei van de Metropoolregio Amsterdam mogelijk te maken.
Om ervoor te zorgen dat door MRA gemeenten gestelde eisen aansluiten
op de mogelijkheden in de markt is vooraf aan de competitie eerst een
marktconsultatie uitgevoerd.
Marktpartijen zijn uitgenodigd geweest om schriftelijk te reageren op
deze marktconsultatie. De voorlopige doelstelling van de competitie
luidde:

“Op grote schaal (via digitale toepassingen) economische
kringlopen sluiten en zo de concurrentiepositie van de MRA op
het gebied van circulaire bedrijvigheid te vergroten.”
Er hebben 48 partijen hun schriftelijke input ingediend. Deelnemers aan
de marktconsultatie zijn vervolgens uitgenodigd voor een bijeenkomst

om meer toelichting te geven, en eventuele vragen te beantwoorden.
Die resultaten zijn middels dit verslag geanonimiseerd en geaggregeerd
samengebracht.
In dit document is meer informatie te vinden over het tot stand komen
van deze competitie. Besloten is de planning een aantal maanden te
verschuiven vanwege de hoog kwalitatieve en kwantitatieve respons
tijdens de marktconsultatie. Er is gekozen om extra tijd te nemen om alle
informatie goed te verwerken en een aantal punten verder uit te zoeken.

Het streven is om zoveel mogelijk partijen de mogelijkheid te kunnen
geven aan deze competitie mee te kunnen doen. Dit verslag wordt
daarom openbaar gepubliceerd.
De competitie zal de komende weken verder worden uitgewerkt en op
TenderNed worden gepubliceerd. Het streven is om in april/mei de
prijsvraag op TenderNed te publiceren, en vóór het zomerreces 2018 een
winnaar te hebben geselecteerd.
Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met
s.mijatovic@amsterdam.nl
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De Gemeente Amsterdam heeft de intentie om namens de gemeenten
uit de MRA een competitie uit te schrijven, om de creativiteit van de
Metropoolregio Amsterdam ondernemers aan te boren en bedrijven te
helpen versnellen in hun transitie naar een circulaire economie. In totaal
is € 750.000,- aan publieke middelen beschikbaar.

2. ALGEMEEN
1. Is de competitie interessant om aan mee te doen qua planning, uitgangspunten en financiële middelen?

98 % zegt ja
Voorgestelde wijzigingen….

•

Meer sturen op transparantie:
•

•

De impact van deze competitie vergroten met expliciete prikkels voor transparantie mbt menselijke en milieueffecten van componenten en
materialen, die aanwezig zijn in producten.
Financieringsvorm: reikwijdte en multiplier:
•

•
•

Meer samenwerking en co-creatie met de stad, regio, en andere deelnemers.
Maak meerdere winnaars expliciet, en denk nog na over meer mogelijkheden in het proces voor het aangaan van samenwerking tussen
partijen.
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•

Niet alleen de ontwikkeling van een nieuwe oplossing co-financieren maar ook investeren in versnelling en opschaling van een bestaande
oplossing.
• Digitaal = niet het doel. Het kan een deel van de oplossing zijn. Als uitvraag zou deze vraag daarom geschikter zijn : "Ontwikkel zakelijke
oplossingen om de grondstofkringlopen in de MRA op grote (industriële) schaal" sluitend te krijgen.
Samenwerking & meerdere winnaar(s):

3. VISIE OP DE CIRCULAIRE ECONOMIE_
1. Belangrijkste belemmeringen voor bedrijven om
beschikbare secundaire producten en materialen als
grondstof te gebruiken?

a. Gebrek aan inzicht in de beschikbare secundaire producten en
materialen;
b. Vertrouwenskwesties
c. Kwaliteitskwesties
d. Gebrek aan technische capaciteit om de secundaire producten en
materialen te sorteren, verwerken of vervoeren;
e. Beperkende wetgeving
f. Geen business case, primaire grondstoffen en materialen zijn
goedkoper
g. Organisatorische belemmeringen: vraag en aanbod sluit gewoon
niet aan

5

h. Anders: (zie volgende pagina)

3. VISIE OP DE CIRCULAIRE ECONOMIE_
1. Belangrijkste belemmeringen voor bedrijven om
beschikbare secundaire producten en materialen als
grondstof te gebruiken?

-

Gebrek aan betrouwbare data over componenten en materialen die
worden gekocht en verkocht, waar ze vandaan komen, of ze veilig zijn
en hoe ze hergebruikt kunnen worden.

-

Het ontbreken van een circulair ecosysteem. Een fabrikant die nu
aan de uitdaging gaat staan om een circulair product op de markt te
brengen moet die gehele keten zelf organiseren; een enorme opgave
die complex en zeer kostbaar is en veel tijd kost

-

Nog niet bewerkte grondstoffen zijn nog steeds goedkoper zonder
het juiste verdienmodel en logistieke aanpak.

-

Het inzichtelijk maken van vraag en aanbod is essentieel om op
andere benodigde aspecten van CE te kunnen sturen.

-

Kwaliteit kan een belemmering vormen voor de toepassing van
secundaire producten vanwege gebrek aan inzicht in de kwaliteit en/of
toestemming deze toe te passen. Een nieuwe gebruiker moet uitgaan
van een constante stroom en van betrouwbare kwaliteit. Met dergelijk
inzicht kunnen partijen verderop in de keten hun bedrijfsprocessen
wel inrichten.

-

Bedrijven die secundaire materialen toepassen in hun nieuwe
producten vinden het van belang dat er een constante stroom (van
een bepaalde omvang) secundaire materialen aangeleverd wordt.
Deze informatie is bepalend voor de bedrijven tot welk niveau van het
toepassen van secundaire materialen zij willen gaan.

-

Onderzoeken geven de indicatie dat gebrek aan gedetailleerde
inzicht op het juiste moment een groot obstakel is, naast de
belemmeringen van het gebrek aan wil, om organisatorische
wijzigingen ter verbetering van hergebruik van materialen en de
kostprijs van primair materiaal door te voeren.

-

De markt is onvoldoende transparant. Geen inzicht in de stroom
betekent dat er geen input is voor beleid om hergebruik te promoten
en dus onnodige afvalstromen te voorkomen en primaire grondstoffen
zo veel mogelijk te sparen.
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Toelichting:

3. VISIE OP DE CIRCULAIRE ECONOMIE_
2. Hoe deze belemmeringen aan te pakken?

•

•

•

•

•

•
•

Zorgen dat de juiste informatie beschikbaar komt zodat:
beleidsmakers van de overheid (gemeentelijk, regionaal,
provinciaal, landelijk) met informatie over de omvang en
inhoud van de secundaire stromen beter beleid formuleren.
Opdrachtgevers beter kunnen bepalen welke eisen zij kunnen
stellen aan secundaire materialen in hun aanbestedingen ter
vervanging van primaire materialen en zo de markt aanjagen
om hier invulling aan te geven.
Marktpartijen accurater een strategie voor de komende jaren
formuleren, bijvoorbeeld voor recyclebedrijven ten aanzien
van het investeren in de vergroting van de
productiecapaciteit.
De reststromen in de stad inzichtelijk worden gemaakt, en
het effect op het milieu van (hoogwaardig) hergebruik, door
berekenen van MKI-waarde

Een ketenaanpak volgen:
•
•
•

Transparantie en samenwerking in de keten
Commitment van ketenpartners verkrijgen
Verkorten van de keten.

•

•

•

Delen van data analyse in de keten.
Een afsprakenstelsel dat data delen mogelijk maakt op
grondstof- en materiaalketens in de MRA waarbij partijen
over de gehele keten op een gestandaardiseerde,
controleerbare en vertrouwde manier informatie met elkaar
kunnen delen. Hierdoor kunnen zij efficiency realiseren over
de gehele keten.
Een systemische aanpak waarbij ruimte wordt gecreëerd die
snelle ‘feedback loops’ tussen de verschillende elementen van
dit systeem mogelijk maakt.
Een centrale aansturing op het delen van data omtrent
secundaire materialen en producten

Balans primair/secundair moet ontwikkeld en ondersteund worden
door middel van financiële/fiscale maatregelen en een beetje
regelgeving.
•
•

Juridisch kader op afval verduidelijken, afvalwetgeving is zeer
complex.
Sturing vanuit overheid meer dan dat het nu gebeurt, niet op
prijs enkel, maar verplichten dat stromen maximaal
teruggewonnen worden.
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•

3. VISIE OP DE CIRCULAIRE ECONOMIE_
3. Als een dergelijke markt voor secundaire producten en
materialen zich ontwikkelt, hoe kan de overheid
(nationaal, regionaal, lokaal) ervoor zorgen dat de
hoogwaardigste circulaire principes worden toegepast met
betrekking tot het hergebruik?

Stimuleer als overheid marktvorming door:

Toelichting/additioneel:

•

Ontwikkeling van nieuwe vormen van cofinanciering

•

•

Launching customership en aantoonbaar circulair inkopen en het
stimuleren van het ontstaan van circulaire ketens.

Cruciaal is de dialoog en het faciliteren van de zich nog immer
ontwikkelende inzichten omtrent circulaire principes en toepassingen.

•

Er moet focus aan worden gebracht in de doelstellingen die de
overheid wil bereiken met de circulaire economie. Op basis van die
doelstellingen kan worden vastgesteld welke circulaire principes het
hoogwaardigst zijn met betrekking tot hergebruik.

•

Niet alleen concentreren op secundaire materialen, maar focus naar
begin van keten en voorkomen dat er in de eerste plaats wordt
geproduceerd en dat er secundaire materialen ontstaan.

Eisen stellen aan de toepassing van secundaire materialen in de
producten die worden toegepast.
•

•

•

Aanbesteden op MKI en private partijen incentives geven om
dit ook te doen.
• Bereken wat de impact is met Life Cycle Analysis (LCA)
berekeningsmethoden, bij de koper en niet de leverancier.
Innovatiebevordering door vanuit deze competitie als MRA overheid
de constante dialoog aan te gaan met de marktpartijen, en op die
manier de benodigde kennis op te doen voor werkende stimuleringen
en echt belemmerende regelgeving.
Beschikbare data vanuit de keten bundelen
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•

3. VISIE OP DE CIRCULAIRE ECONOMIE_

Voornamelijk is in de consultatie ingevuld dat men hier niet van op de
hoogte is.

•

Aanvullende informatie:
•

In 2015 is voor de gemeente Amsterdam een visie en routekaart van
de Metropoolregio Amsterdam gemaakt voor de circulaire bouwketen
en de organische reststroomketen.
•

De twee grootste stromen zijn organisch afval en bouwafval.
De centrale uitdaging in het behouden en bewerken van
secundaire materialen en grondstoffen in de regio ligt in het
organiseren en structureren van de data. Als de data over
secundaire materialen en grondstoffen georganiseerd is,
ontstaat de mogelijkheid om te verkennen waar deze
stromen kunnen worden ingezet.
• Landbouwresiduen zoals soja- en cacaostromen en organische fracties die met
laagwaardige gebruik buiten de regio ) veelal
verbrand worden of gefermenteerd terwijl nog
hogere toepassingen geschikt zijn.
• Check 'Kansenkaart Circulaire Economie’ van

Noord-Holland‘
• Vooral in de bouwsector lijkt een waarde creatie van 85mln
euro pj gerealiseerd te kunnen worden met een circulaire
bouwketen. Bouwmaterialen zoals beton, hout en metaal.
(Civiele)bouw- en sloopmaterialen verlaten de Metropool via
downcycling. Door materiaal hergebruik en efficiency
verbeteringen in de bouwsector kan een impuls gegeven
worden aan een circulaire bouwsector.
Het overgrote deel van de ecologische voetafdruk van een consument
komt voor uit de consumptie van spullen. Groter dan wonen en
mobiliteit bij elkaar, zelfs meer dan vlees en vliegen gecombineerd.
Het is belangrijk is om in te grijpen bij de bron. Hoe kan de inzet van
materialen worden beperkt? In het geval van consumentengoederen
heeft daar het “reduce” gedeelte van de cirkel van doorslaggevend
effect. In gemeten gevallen van circulair gedeeld gebruik kan de
verspilling van grondstoffen worden teruggebracht met soms wel een
factor 100 of meer.

•

Kleding- en textielafval is een grote materiaalstroom (Nederlandse
gemiddelde 14 kg / jaar / persoon), waarvan ongeveer 40% verzameld
en 60% verspild (verbrandt). Ook bij Amsterdam-kledingmerken zijn
collectie overblijfselen te vinden. Er zijn textiel verzamelaars en
sorteurs actief in de regio, en merknamen en grote detailhandelaren
werken vanuit de regio A'dam. Het zijn de merken en grote
detailhandelaren die de uitdaging ondervinden om recyclevezels van
hoge kwaliteit in hun collecties op te nemen.

•

E-waste waaronder koper, staal, goed, plastic (PCB)
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4. Bent u op de hoogte van eventuele secundaire
producten en materialen die de Metropoolregio
Amsterdam in grote volumes verlaten? Zo ja, welke
materialen zijn dat en hoe kunnen die volgens u het beste
worden behouden en verwerkt worden binnen de regio?

3. VISIE OP DE CIRCULAIRE ECONOMIE_

•

Uniform en digitaal inventariseren van vrijkomende reststromen.
Zorgen dat de informatie van toegepaste materialen en reststromen
met een hoge zekerheid bekend is.

•

Een platform ontwikkelen dat alle stakeholders in de gelegenheid stelt
om producten en diensten te leveren die tezamen een volledige
circulaire keten vormen.

•

Door met een aantal marktpartijen samen te werken een versnelde
registratie van materialen mogelijk te maken. Wellicht een algoritme
of blockchain oplossing die vraag en aanbod matchen op specifieke
grondstoffen. Daar het ontwikkelen van business modellen voor de
secundaire markt enkel mogelijk is met behulp van daadwerkelijk
inzicht in vraag en aanbod.

•

Het terugnemen van materialen die geen hergebruik kennen om zo
ontwerpverbetering te bewerkstelligen en het circulaire rendement te
verhogen.

•

Digitale oplossing om van materialen op elk gewenst moment de
circulaire waarde te bepalen of online zichtbaar te maken (voor

publiek en eigenaar).

•

Een afsprakenstelsel opzetten dat de logistieke uitdagingen van de
circulaire economie het hoofd kan bieden. Met standaarden om
gericht data te kunnen delen over secundaire producten en
materialen.

•

Transparantie door traceerbaarheid

6. Vindt u dat de voorgestelde competitie de beste manier
is om de ontwikkeling en implementatie van uw bedachte
oplossing te ondersteunen? Zo niet, welke andere
maatregelen stelt u voor?

Voornamelijk met JA geantwoord op deze vraag. Aanvullende
reacties:
•

Het is de kunst om marktpartijen tot samenwerking en transparantie
te motiveren, op basis waarvan overheden kunnen kijken naar
facilitering.
•

Het aspect van partnerschappen b2b en b2g zou meer
kunnen worden uitgewerkt
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5. Heeft u een oplossing of digitale toepassing in
gedachten die de ontwikkeling van een markt voor
secundaire producten en materialen in de Metropoolregio
Amsterdam kunnen versnellen? Wat zou deze oplossing
zijn?

3. VISIE OP DE CIRCULAIRE ECONOMIE_
Deze competitie is een procesaanpak waaruit uiteindelijk een
levensvatbaar concept moet ontstaan.
•

•

Focus verbreden. Belangrijk om niet teveel te focussen op het “einde”
van de keten, maar de gehele cirkel rond te maken. Die moet immers
overal in balans zijn om een goede doorstroming op te leveren:
•

•

•

De competitie kan helpen het vliegwiel te zijn voor circulaire
bedrijvigheid om op te schalen en te versnellen.

De focus moet niet liggen op het sluiten van kringlopen, maar
op het oplossen van problemen op een circulaire manier. Dat
is een groot verschil. Integrale oplossingen hebben ruime
kennis en begrip van meerdere verschillende sectoren nodig.
Dan pas krijg je de passende technologische oplossingen.
Focus alleen op het afval zelf zou niet slim zijn. MRA moet
zich ook richten op de processen die het afval veroorzaken en
die helpen veranderen.

7. Welke andere ondersteuning (kennisinstelling/ overheid)
zou nuttig zijn (afgezien van de competitie)? Bijvoorbeeld,
de overheid (nationaal, regionaal en lokaal) als uw eerste
afnemende klant.
•

•

•

Een stimulans vanuit de overheid om het nieuwe business
model als klant te gaan gebruiken vergroot de kans op succes
en wordt daarom toegejuicht.
Opdrachtnemer neemt voortaan bewijslast mee in elke
uitvraag om inzicht te krijgen in de grondstofstromen en de
milieu impact (LCA) , en op die manier hoogwaardig
hergebruik stimuleert.

•

Ondersteuning bij het uitwerken van een kloppende business case

•

Medewerking van bestaande netwerken (oa in de MRA) om
bestaande kennis en data te ontsluiten en samen te werken op gebied
van platformontwikkeling.

Het is niet helder of uit de competitie bij voorkeur één oplossing komt
of dat er meerdere oplossingsrichtingen zouden kunnen worden
gekozen, die op verschillende (schaal)niveaus en op verschillende
markten inspelen (bijvoorbeeld B2B vs B2C vs C2C).
•

Overheid als launching customer,

•

Aanbeveling om met de competitie meerdere winnaars te
financieren die verschillende oplossingen bieden.
•

Een level playing field creëren en draagvlak krijgen bij
meerdere deelnemende overheden. Bijv. beschikbaar stellen
en delen van relevante datagegevens die eigendom zijn van
de deelnemende overheden.

Samenwerking met kennisinstellingen en de (openbare) databases
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•

1. Welke rol ziet u voor digitale en technologische
innovaties om circulaire kringlopen te helpen sluiten?

2. Zou het publieke karakter van dit proces voor u een
barrière zijn om aan de competitie deel te nemen?

•

ICT is de verbinding tussen de ketenschakels! andere technologische
oplossingen kunnen faciliteren om versneld tot volume aanpakken te
komen en mogelijkheden op detailniveau kenbaar maken.

•

Veel deelnemers hebben aangegeven dat dit een onduidelijke vraag is,
maar dat het voor bijna iedereen niet wordt beschouwd als een
barrière.

•

Een blockchain oplossing of een algoritme wat vraag en aanbod laat
matchen zodat de zoektocht veel korter wordt voor aanbiedende en
vragende partijen.

•

Mits goede partnerschappen worden aangegaan / borging
langetermijnperspectief

•

Bij publiciteit moeten bedrijfs-eigen gegevens gerespecteerd worden.

•

Digitalisering en big-data bieden zeer interessante kansen. Oplossing
zijn technieken zoals informatiemodellen, data mining en machine
learning die in staat zijn deze grote hoeveelheden data binnen
realistische tijd te verwerken en hier ook de informatie uit te halen en
te vertalen.

•

Uit onderzoek is naar voren gebracht dat digitale inventarisatie nodig
is om beter te bepalen waar producten het meeste waarde creëren en
aan welke kwaliteiten deze materialen voldoen. Bij inventarisatie
denken aan digitale (scan)oplossingen,

•

Met name voor het inzichtelijk maken van de samenstelling en
kwaliteit van reststromen (en potentie tot hergebruik) kunnen
moderne digitale middelen een sleutelrol vervullen. Bij
kwaliteitsbepaling gebruik maken van databases.
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4. VRAGEN MOGELIJKE OPLOSSING OF DIENST_

5. ONTWIKKELEN EN TOEPASSEN VAN UW DIGITALE
OPLOSSING_

“Meer dan 75% geeft als ontwikkeltijd
aan: binnen 2 jaar”

“60% geeft aan financieel zelfstandig te
kunnen zijn binnen 3 jaar”
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1. Hoeveel jaren denkt u nodig te hebben om de
oplossing te ontwikkelen die u voor ogen hebt, en hoe
lang verwacht u dat deze oplossing/toepassing
zelfstandig financieel in balans zal zijn?

2. Met welke partijen is samenwerking in deze competitie
essentieel om uw oplossing succesvol te maken?

3. Welke andere belangrijke condities of randvoorwaarden
voorziet u om uw oplossing succesvol te kunnen laten zijn?

•

Alle ketenpartners moeten meedoen om snel succes te kunnen
boeken, van leverancier tot logistiek tot financiering, onderhoud,
herstel, distributie, recycling, etc.

•

Focus op de manier waarop de inschrijver zijn financieel
kosteneffectieve ontwikkelde oplossing zal testen gezamenlijk met
marktpartijen in de MRA.

•

Financiers van publiek-private initiatieven, bij voorkeur uit de MRA.

•

•

Cross-sectorale en multidisciplinaire samenwerking vergroot en
versterkt het succes van het initiatief.

Meerdere gebruikers / bedrijven kunnen van dezelfde oplossing
profiteren en meedoen.

•

Transparantie en nieuwe samenwerking: Partijen die bang zijn om te
delen zijn niet ideaal.

•

Positieve business case met maatschappelijke meerwaarde.

•

Wil vanuit de markt en voldoende deelnemers aan het te
ontwikkelen product/oplossing

•

Experimenteeromgevingen' zoals Buiksloterham.

•

Grote industrieën voor randvoorwaarden en condities, kleine
industrieën voor het testen en uitproberen.

•

Kennisinstelling: informatie door monitoring en het ontsluiten van
big data
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5. ONTWIKKELEN EN TOEPASSEN VAN UW DIGITALE
OPLOSSING_

6. VRAGEN OVER FINANCIERING EN EXPLOITATIE_

•

De oplossing is 'transaction' based en gaat direct inkomsten generen.

•

De commerciële waarde van de ontwikkelde tool en
informatiesysteem moet worden geactiveerd door vergoeding van de
eindgebruikers die profiteren van het systeem, bijvoorbeeld door
middel van een abonnementsvergoeding of bijdrage uit de
inkomsten / besparingen die worden verkregen door het systeem te
gebruiken.

•

Door het gebruik van de data in de voorgestelde oplossing te
beprijzen.

•

De oplossing is niet afhankelijk van overheidsfinanciering, deze
competitie zal een steun in de rug betekenen dat het bedrijf sneller en
harder kan groeien waardoor ook snellere expansie naar andere
steden in de wereld mogelijk is

2. Voorziet u financiële of juridische risico’s in deze
competitie? Wat zijn die volgens u en hoe kunnen we die
reduceren of voorkomen?
• Financiële risico:
•

•

•

Te weinig afnemers  Oplossing:
• In kaart hebben van de belanghebbende partijen
en zicht op draagvlak en verwacht gebruik is van
essentieel belang
• Effectieve sales & marketing
• Goede en omvangrijke eerste klanten (zoals de
MRA gemeenten)
Innovatie draagt altijd een financieel risico met zich mee 
Oplossing:
• Een inschrijving te doen met meerdere partijen,
daarmee risico spreiden en een entiteit
waarborgen die direct baat heeft bij de geboden
oplossing.
• Hergebruik en opschaling van reeds bewezen
oplossingen in het MRA ecosysteem
• Business case moet vooraf zo helder en
eenvoudig mogelijk beschikbaar zijn.
Overheid gaat het instrument/oplossing niet voorschrijven
(bijv. in toekomstige aanbestedingen)
• De procedures om voor te schrijven zijn de
meest belemmerende tijdsfactor in deze.
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1. Hoe zou uw voorgestelde oplossing inkomsten kunnen
genereren om binnen 2 jaar, na het winnen van de
competitie niet langer afhankelijk te hoeven zijn van
overheidsfinanciering?

6. VRAGEN OVER FINANCIERING EN EXPLOITATIE_
• Juridische risico:
•

•

•

Aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van
aangeboden producten  Oplossing:
• goede voorwaarden opstellen
Privacy van data is altijd een aandachtspunt  Oplossing:
• door data te verzamelen die niet te traceren zijn
naar individuele bronnen, kan data toch op hoog
detailniveau gebruikt worden.
Bepaalde aspecten van de aangeboden oplossing zullen
intellectueel eigendom zijn  Oplossing
• dit zou geen probleem moeten zijn mits er
goede afspraken over niet-openbaarmaking
worden gemaakt.

•

Communicatie over het project

•
•
•

Ondersteunen door te verbinden met de juiste mensen en
bedrijven
Promotie van de oplossing om de vraag te stimuleren.

Launching customer
•
•

Potentiële eerste klant van de te ontwikkelen oplossing.
Inzet van het MRA gemeente personeel belangrijk om
oplossingen in co-creatie te ontwikkelen en te valideren.

2. Welke rol verwacht u van de gemeente gedurende de
contractperiode?
Constante en concrete partner.
•

Een drietal rollen: toezichthoudend (is de uitvoering conform
plan), raadgevend (adviserend op basis van inzichten en
ervaringen vanuit de gemeentelijke organisatie) en
stimulerend (waar mogelijk gebruik maken van de
onderneming als klant).
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•

7. OVERIGE VRAGEN_
2. Welke indicatoren acht u geschikt om uw oplossing te
vergelijken met andere oplossingen?
•

Potentieel op korte termijn:
•

•

Deelnemen en delen van keten/markt informatie is geen probleem
maar het delen van informatie door overige spelers in de keten is een
uitdaging.

•

Deze competitie stimuleert tot samenwerking, en samenwerking is
onontbeerlijk om dergelijke initiatieven van de grond te krijgen.

•

•

Deze vragenlijs suggereert dat de markt al vergevorderde concrete
oplossingen heeft klaarliggen. Er is ook een goed ontwikkeltraject
nodig met voldoende vooronderzoek. Anders zijn er hindernissen op
juridisch vlak, privacy en draagvlak.
Als er voldoende ruimte is om naar de gehele keten te kijken, van
begin tot eind.

•

•

Breedte en volledgheid van de oplossing (welke sectoren /
disciplines worden betrokken);
• Het aantal bedrijven dat er bij betrokken wordt
• Mate van openheid voor deelname van
verschillende stakeholders in de circulaire keten.
De kosten en de tijd die daarvoor nodig is
• Eigen deel investering

Potentieel op langere termijn:
•

De aantoonbare impact op de versnelling van de circulaire
economie
•

•
•

Aantoonbaar concrete circulair-economische waarde

• MKI bepalen
• CO2 waarde
Creatie arbeidsplaatsen
Schaalbaarheid
• Is grootschalige uitrol mogelijk
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1. Verduidelijk uw afweging om wel of niet deel te nemen
aan de competitie, en dus steun te vragen om uw
oplossing te realiseren waarmee sneller en efficiënter
circulaire kringlopen in de MRA gesloten worden.

7. OVERIGE VRAGEN_
Betrokkenheid bij regio en impact op stakeholders MRA:

•
•
•

•

Praktische haalbaarheid:
•
•
•
•

•

Werk en kennis ROI ten behoeven van de MRA (social return)
De mate van bijdrage aan het sluiten van de kringloop in MRA
• Wie gaat wat merken?
De mate waarin de circulaire bedrijvigheid in MRA vergroot
wordt

Draagt het voorstel ook na de subsidieperiode bij aan de
circulaire economie?
Is het voorstel op langere termijn levensvatbaar?
• Break-even moment
Bewezen projecten door organisatie
Beschikbare menskracht

3. Heeft u suggesties welke beoordelingscriteria wij
moeten hanteren om objectief uw aanbieding op de
competitie met die van anderen te kunnen vergelijken en
beoordelen? (Hoe voorkomen we dat we appels met peren
vergelijken?)
•

Haalbaarheid

•

De potentiele schaal (plaatselijk, regionaal, landelijk) waarop de
oplossing kan worden toegepast

•

De snelheid waarmee de oplossing geïmplementeerd wordt en
zelfstandig kan functioneren

•

Hoeveel aantoonbare circulaire omzet (in euro's) genereert een
bepaald voorstel?
•

•

Hoeveel aantoonbare conventionele vervuilende omzet
wordt door een bepaald voorstel voorkomen?
Vragen om risico/kansenmatrix,

•

Beoordelen impact project circulaire economie

Communicatiekracht van de oplossing
•

zichtbaarheid, mogelijke publiciteit (begrip bij het brede
publiek)

•

Inzicht in keten kunnen bieden (deelnemers) en de verbeteringen
monitoren.

•

Mate van aansluiting op huidige initiatieven en beleidsdomeinen.

•

De mate waarin de oplossing de uitdaging in een groter perspectief
plaatst. Cross-sectorale aanpak.

•

•

milieueffecten / banen voor mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt
• spin-off naar regionale bedrijven en initiatieven
Neem in de beoordelingscriteria ook zaken op als de ondersteuning
van berichtenstandaarden, koppelvlakken en protocollen.
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•

7. OVERIGE VRAGEN_
•

Totale investeringssom die nodig is

•
•

•

Welk deel is eigen investering
Het is belangrijk dat de inschrijvers een financieel model
hebben en dus komen tot een op zich zelf staande
bedrijfsvoering. Anders zal een inschrijving leiden tot
tijdelijke maatregelen en niet een blijvende ingreep.

de volgende selectiefase aan waar nodig op basis van die inzichten.

•

Partijen geven aan geïnteresseerd te zijn in de gekozen definitie van
de circulaire economie en hoe ze daaraan het beste kunnen
bijdragen.”
- Reactie: Voor deze competitie hanteren we de ladder van
circulariteit (zie volgende pagina, en de definitie van Gemeente
Amsterdam:

Voorbereidingstijd
•

De snelheid waarmee de oplossing geïmplementeerd wordt
en zelfstandig kan functioneren

•

Visualisatie mogelijkheden & tastbaarheid van de oplossing

•

Actieve en betrokken jury tijdens de competitie, accepteer
verschillen!

•

Is de oplossing een enabler voor andere oplossingen (of een
geïsoleerde oplossing)?

•

Zorg voor voldoende ruimte om dialoog met marktpartijen te hebben.

•

Ontwikkel de ideeën en aanpak in een circulaire keten en pas deze in
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4. Heeft u nog toevoegingen of opmerkingen die niet uit
de gestelde vragen naar voren zijn gekomen?
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8. Q&A TIJDENS CONSULTATIE BIJEENKOMST 3-11-2017_
1. Hoe ziet een samenwerking/partnership binnen deze
competitie met de gemeente eruit?

3. Zullen de namen van de deelnemers aan deze
consultaties openbaar zijn?

•

Deelnemer moeten in het voorstel aangeven wat van de gemeente
nodig is om het tot een succes te maken. Gemeente kan zeggen dit
kunnen we wel leveren en dit niet.

•

Besloten is om dat niet te delen om zo breed mogelijke consortia
vorming te stimuleren.

•

•

De gemeente zal niet altijd beloven dat ze first customer zijn, de
gemeente is namelijk gebonden aan Europse aanbestedingsregels
hiervoor.

Geschikte oplossingen hoeven niet alleen van de huidige circulaire
koplopers te komen, maar ook de bestaande (lineaire) partijen zijn
welkom om een circulaire oplossing in te dienen.

•

•

Hoe duidelijker in het voorstel wordt aangegeven wat je nodig hebt
van de overheid, hoe beter in de onderhandelingen hier afspraken
over kunnen worden gemaakt om te zorgen dat dit wordt
nagekomen.

Partijen die zich zelf kenbaar willen maken als geïnteresseerde
deelnemer aan deze competitie, zijn vrij om dat te doen.

4. Is het mogelijk om als kennisinstituut mee te doen
•

Ja, dat kan zeker, in-kind en ook met cash.

2. Kunnen we samenwerken en coalities vormen?
Ja, is zelfs aan te bevelen. Het is aan de deelnemer om die coalities te
maken. Denk aan:
•
•
•
•

Kennisinstellingen
Sociale firma’s
Combinatie klein en groot bedrijf (corporates, mkb startups)
Jury kijkt naar haalbaarheid (en met consortia kunnen ook de
risico's worden verspreid).

5. Zal er voor één winnaar, of meerdere winnaars worden
gekozen?
•

Dat is afhankelijk van wat de gevraagde financiering van winnaar 1 is.

•

De jury maakt een rangorde, als een geldbedrag over blijft na gesprek
met winnaar 1, gaat dat naar nummer 2 , 3, etc.
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•

9. AANBEVELINGEN
•

Kennisinstellingen, bestaande industrie, grote en kleine
bedrijven, etc.

• Lees je goed in op de ambities MRA en bestaand (nationaal
en lokaal) beleid.
•

•

•

•
•

Leer ruim van te voren hoe TenderNed werkt, want het is
ingewikkeld.
Vlak voor het publiceren van de competitie zal één college
bijeenkomst worden georganiseerd waar het juridisch en
aanbestedingstechnisch proces van de gemeente
uitgebreider wordt toegelicht.

Denk ruim van te voren na over je businessplan
Multiplier en tijd zullen iig wegingscriteria van de jury zijn.

• Rol overheid
•

MRA Agenda, circulaire ambities lokale overheden,
onderzoeksprogramma’s in MRA, nationale transitie
agenda’s, etc.
Structurele aanhaking in het MRA systeem

• Publicatie van de competitie gaat via TenderNed
•

• Co- financiering

Hoe specifieker in het plan, en vooraf aan de
onderhandelingen, de rol van de overheid wordt benoemd,
des te efficiënter zal de voortgang en samenwerking
verlopen.

• Dit is een economische structuurversterking competitie voor
de metropoolregio amsterdam
•

Dit betekent dat de gekozen oplossing(en) dienen bij te
dragen aan de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio.

•

Verwacht wordt dat de markt komt met goede voorstellen,
waar op duurzame manier business wordt gecreëerd. De
MRA overheden financieren met deze competitie daar
vervolgens delen van om te helpen versnellen en opschalen.

•

Voor een groot deel bepalen we dus ook met elkaar de regels
en voorwaarden om het project tot een succes te brengen.
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• Overweeg consortia

