
Circulair Inkopen & Openbare Verlichting 

 
 

➢ Start april 2019 
➢ Voor OVL-ers en inkopers van overheden 
➢ Maximaal 10 deelnemers 
➢ Vier bijeenkomsten 

 
 

Circulariteit en openbare verlichting 
 

Overheden zijn bezig invulling te geven aan het thema Circulariteit, om zo de landelijke 
doelstelling ‘Nederland circulair in 2050’ te realiseren. Ook wat betreft openbare verlichting 
is er veel in beweging. Toch blijft het een lastige uitdaging om concrete stappen te zetten.  
Dit traject helpt u daarbij.   

 
Programma  
 

Het traject bestaat uit drie gezamenlijke bijeenkomsten: 
1) Kennisblok Circulariteit en OVL + specifiek inzoomen op armaturen 
2) Kennisblok Inkoop en aanbesteding  
3) Bespreking concrete casussen van de deelnemers 
 

Daarnaast is er één individuele bijeenkomst. Hierbij wordt ingegaan op onderwerpen en 
vragen die spelen bij uw organisatie. Deze bijeenkomst vindt plaats bij u op locatie en duurt 
twee à drie uur. U bepaalt zelf welke collega’s u hierbij uitnodigt.  

 
R-lijst 
 

De R-lijst speelt tijdens de bijeenkomsten de R-lijst een centrale rol. Deze bevat tien 

strategieën om te komen tot meer circulariteit. Besproken wordt welke strategieën er zijn en 

hoe u hier concreet mee aan de slag kunt. Daarbij wordt ook gekeken wat u op dit moment 

al doet op het gebied van circulariteit. 

 
MKI en armaturen 
 

De Milieukostenindicator (MKI) speelt een belangrijke rol bij het traject ‘Circulair Inkopen  
& Openbare Verlichting.’ Dit instrument biedt namelijk handvatten om objectief te bepalen 
in hoeverre een product circulair is. De MKI is een indicator waarbij de totale milieu-impact 
wordt uitgedrukt in euro's. De MKI-waarde wordt bepaald met de LCA-methode ofwel de 
Levenscyclusanalyse.  
 

Dit is een objectieve, internationaal erkende methode. De MKI-waarde is verifieerbaar en 
omvat alle milieu-effecten (toxiciteiten, CO2, uitputting van grondstoffen, enzovoort).  
Hoe lager de MKI-waarde, hoe hoger de circulariteit. 

 
 



In 2018 is voor het eerst op grotere schaal ervaring  
opgedaan met de MKI van armaturen.  
Aan dit koplopersproject deden zeven overheden  
en vier leveranciers van armaturen mee.  
Ook OVLNL is erbij betrokken. Sluit u ook aan? 
 

In ‘Circulair Inkopen & Openbare Verlichting’ traject  

krijgt u uitgebreid informatie over MKI/LCA en hoe  

u dit kunt toepassen bij de inkoop van armaturen.  

Dit geeft u tevens meer inzicht in de vraag hoe u zelf meer circulair kunt werken.  

Een groot deel van de MKI wordt namelijk bepaald door de overheden zelf. 

 

Doel & resultaat 
 

Door deelname aan ‘Circulair Inkopen & Openbare Verlichting’ krijgt u: 
• Meer kennis over circulariteit in het algemeen 

• Specifieke kennis over armaturen, MKI en circulair inkopen 

• Concrete handvatten om aan de slag te gaan 

• Ondersteuning bij het zetten van vervolgstappen 

 

Kosten, data & locatie 
 

Het traject kost € 1.500 (excl. BTW). Wilt u een collega meenemen?  

De tweede deelnemer uit uw organisatie betaalt slechts € 750 (excl. BTW). 

De eerste gezamenlijke bijeenkomst vinden plaats op dinsdag 16 april en duurt  

van 13.00 tot 16.30 uur. De locatie wordt gekozen in overleg met de deelnemers.  

De data voor de andere twee gezamenlijke bijeenkomsten bepalen we met elkaar.  

 

Initiatief & organisatie 
 

‘Circulair Inkopen & Openbare Verlichting’ is een initiatief van Daaf de Kok en Beatrijs 

Oerlemans (Licht en Donker Advies). Zij houden zich al geruime tijd met het onderwerp bezig 

en zijn onder andere: 

• auteurs van de Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting (in opdracht van OVLNL)  

• initiatiefnemers van Koplopersproject ‘Meetbaar Circulair - Armaturen en MKI’ in 2018 

 

Meer informatie? 
 

Hiervoor kunt u terecht bij:     

Daaf de Kok 

06 54676734 

daaf@lichtendonkeradvies.nl    

www.circulariteit-openbareverlichting.nl                    

 

 

 

Deelnemers koplopersproject 2018: 
➢ Amsterdam 
➢ Stad Groningen 
➢ Stadskanaal 
➢ regio Zwolle 
➢ Nijmegen 
➢ Provincie Gelderland  
➢ Provincie Noord-Brabant 
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