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Van nu naar nul in 2030 

Naar een Zuidas waar geen afval meer vandaan komt 

 

Dit is een optimistische oproep. Maar wel een die begint wel met een scherpe vraag. Hoe bestaat het dat 

wij in Zuidas nog zo veel afval produceren? Zo veel grondstoffen verspillen? Zo veel problemen 

doorschuiven naar stortplaatsen, verbrandingsovens, rivieren, oceanen? En vooral naar volgende 

generaties? 

 

De gehele Zuidas produceert meer dan 1.7 miljoen kg restafval, dat is dus afval dat niet goed is 

gescheiden en dat daardoor niet als grondstof in te zetten is voor een nieuw product. Daarnaast is 

in veel gevallen niet duidelijk hoe hoogwaardig de gescheiden stromen worden verwerkt en of dit 

binnen Nederland of in het buitenland gebeurt. Transparantie ontbreekt in de meeste gevallen.1 

 

We kunnen om ons heen wijzen, naar de ander kijken, maar uiteindelijk zijn we zelf de oorzaak door onze 

eigen keuzes en gedrag. Gelukkig zijn we het zelf, want dan zijn we ook zelf de oplossing. Die kan nu 

beginnen met een heldere keuze: van de rommel van nu - naar nul afval in 2030. 

 

Nul. Niets. Zero. Een schone, circulaire Zuidas waar elk restproduct weer het begin is van iets nieuws. 

Voedsel, grondstof, herbruikbaar materiaal of uiteindelijk, als een laatste stap, energie. Het mag alles zijn, 

behalve afval. Want dat bestaat dan niet meer.  

 

Waar tekenen we voor? 

Gezamenlijk hebben we de volgende doelen geformuleerd: 

• In 2030: geen afval meer geproduceerd in Zuidas; 

• Inzameling en verwerking van drie individuele monostromen (papier, plastic en swill - 

organisch afval), voor zover mogelijk gezamenlijk aanbesteden zodat het afval een 

grondstof wordt, niet over 11 jaar, maar volgend jaar al; 

• De komende jaren uitbreiden naar andere monostromen; 

• Werken aan uniforme inkoopkaders en het onderzoeken van gezamenlijke inkooptrajecten 

op nader te bepalen productgroepen;  

• Minimale transportbewegingen;  

• Regionaal waar mogelijk; 

• Reductie van reststromen als basis. 

 

                                                 
1
 Genoemde getallen en hoeveelheid zijn schattingen, tot stand gekomen door het extrapoleren van aangeleverde en beschikbare 

data van een aantal organisaties in Zuidas. Er is onderling veel verschil in het aantal gescheiden ingezamelde fracties , toegang tot 
data of inzicht in de locatie van verwerking. 



   Zero Waste Zuidas  2019 

Waarom gezamenlijk optrekken? 

Met onze gezamenlijke denkkracht en volumes aan potentiële grondstoffen kan Zuidas flink sturen. Met 

welke (nieuwe) innovatieve spelers gaan we zakendoen en welke investeringen kunnen zij daardoor doen? 

Hoe kunnen we als inkopers meer gezamenlijk optrekken en producten en diensten inkopen die 

grondstofverbruik verminderen? Als we dit slim aanpakken en onze krachten bundelen, kunnen wij de 

markt écht in beweging brengen. Wij hebben de slagkracht om ketentransparantie af te dwingen, innovatie 

te versnellen en circulaire doorbraken te genereren.  

 

Circulariteit als uitgangspunt voor de hele keten, dus anders ontwerpen, inkopen, slimme logistiek, duurzame bronnen en 

hergebruik: 

 

Wat betekent dit in de praktijk? 

• Dat organisaties hun afvalstromen combineren in aanbestedingen; 

• Dat organisaties met kleine volumes zonder veel moeite kunnen instappen en meedoen; 

• Dat organisaties best practices delen ten aanzien van inkopen en uniforme inkoopkaders hanteren; 

• Dat van elke organisatie een vooruitstrevende en innovatieve afgevaardigde deel neemt  aan het 

projectteam Zero Waste Zuidas dat samenwerkt aan de doelstellingen uit deze overeenkomst;  

• Dat het projectteam iedere 6 weken in werksessies bij elkaar komt. Iedere deelnemer maakt hiervoor 

capaciteit vrij; 

• Deze capaciteit is een investering die zich uitbetaalt in tijdwinst, efficiency en impact; 

• We verwerken de gezamenlijke ambities in onze planvorming binnen onder andere de afdelingen 

inkoop en facilitymanagement en vertalen deze door in de afspraken met leveranciers; 

• Het projectteam rapporteert jaarlijks over de voortgang bij het Green Business Club Zuidas CEO-ontbijt. 
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BIJLAGE 

 

Huidige ontwikkelingen: 

Nul afval is beslist geen utopie.  Er zijn momenteel al veel ontwikkelingen gaande; nieuwe fabrieken 

worden gebouwd om plastic beter te sorteren waardoor hoogwaardigere verwerking kan plaatsvinden 

verderop in de keten en om bijvoorbeeld duurzame biobased chemicaliën te produceren uit swill. 

Chemicaliën die concurreren met de op de reguliere landbouw en -chemie gebaseerde producten. Een 

onderzoek van Deloitte laat zien dat aanbesteden op monostromen een effectieve manier is om te sturen 

in deze ontwikkelingen. Wij staan daarin dus niet alleen, maar wij zijn wél de eersten die als collectief van 

organisaties met onze volumes voor een omslag kunnen zorgen en pér afvalstroom (monostroom) 

innovatieve hoogwaardige verwerking bewerkstelligen. Wij zullen daarbij tot inspiratie dienen voor 

anderen. Wij streven ernaar dat er geen restafval meer bestaat. 

 

Wat gaan we doen, stap-voor-stap: 

Niet alle participanten hebben zeggenschap over de afval- dan wel inkoopcontracten, afhankelijk van hun 

rol als eigenaar, beheerder of huurder (single- dan wel multitenant).  Ook geldt voor een aantal partijen een 

Europese aanbestedingsplicht en zijn er nog lopende contracten. Hier wordt rekening mee gehouden; we 

onderzoeken na ondertekening juridisch passende constructies voor samenwerking.  

• 2019: we starten een onderzoek naar hoogwaardige oplossingen voor de drie grootste monostromen 

(papier, plastic en swill/organisch afval). We bereiden een gezamenlijke aanbesteding voor, met de 

prestatie-eisen die daarbij horen.  

• Onderzoek naar mogelijkheden om afval te voorkomen door inkoopeisen te formuleren naar 

toeleveranciers. 

• 2022: uniforme circulaire inkoop(kaders) van drie belangrijke productgroepen gebaseerd op 

minimalisering van gebruik van grondstoffen.  

• 2022-2025: het aanpakken van nog twee grote monostromen en circulaire inkoop van drie extra 

productgroepen. Voorbereiden van additionele monostromen.  

• 2030: geen restafval meer en hoogwaardige oplossingen voor wat in 2020 nog laagwaardig was. 

 

Ondertekenaars van deze overeenkomst dragen bij aan de circulaire transitie door heldere keuzes te 

maken om bovenstaande stappen te doorlopen: 

• Inzicht krijgen in soorten en hoeveelheid verpakkingsmaterialen die ingekocht worden en in de soorten 

en hoeveelheid afvalstromen. 

• De hele keten transparant maken; input én output.  

• Mee werken aan een uniforme manier van meten. 

• Niet enkel de kosten leidend laten zijn. 

• De kansen benutten van gezamenlijk aanbesteden en gezamenlijk inkopen. 

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/publieke-sector/articles/de-grondstoffentransitie-vraagt-ook-om-transitie-in-afvalcontracten-van-de-rijksoverheid.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/publieke-sector/articles/de-grondstoffentransitie-vraagt-ook-om-transitie-in-afvalcontracten-van-de-rijksoverheid.html

