
Limburgs Leernetwerk circulaire economie 

Sessie 5: Duurzame energie en CO2  

Is duurzame energie een onderdeel van circulair inkopen? Wij vinden van wel, want het uitstoten van 

CO2 is niet circulair. Waarom niet? Omdat we door het verbranden van fossiele grondstoffen zoals 

gas en benzine CO2 uitstoten in de atmosfeer waardoor deze grondstof niet meer herbruikbaar is op 

korte termijn (tenzij deze wordt afgevangen). Je zou kunnen zeggen dat bomen en planten deze CO2 

weer opnemen. Maar we blijken zoveel CO2 uit te stoten dat dit niet meer het geval is en we met een 

CO2 deken de aarde verwarmen. En fossiele grondstof betekend dat de aardolie en aardgas er jaren 

over hebben gedaan om te ontstaat. Is het dan circulair om deze grondstof in je verbrandingsmotor in 

korte tijd te gebruiken voor het verwarmen van onze gebouwen of voortbewegen van je voertuig. Dit 

moet anders en in deze sessie hebben we een aantal voorbeelden hoe we met de inkoopvraag 

bewustzijn kunnen vergroten en de transitie versnellen. 

 

 

Maar eerst het huiswerk. Tijdens de vorige sessie hebben we van ondernemer Eduardo Lebbink van 

Rework made in Holland, gehoord dat de meeste electromotoren aan het einde van hun leven naar de 

schroot gaan. Dood zonde want deze kunnen vaak weer hergebruikt worden na reparatie of als 

onderdeel een nieuw leven vinden in een nieuwe electromotor. 

Uit de antwoorden van de deelnemers komt naar voren dat het planmatige onderhoud belangrijk is 

om het energieverbruik tijdens het gebruik te beperken dit is dan ook opgenomen in de contracten. 

Leveranciers worden ook gevraagd om mee te denken een mooi voorbeeld is de leverancier voor 

zwembad pompen die ze heeft gecoat om weerstand te voorkomen waardoor minder energie nodig 

nodig is tijdens het gebruik. Ook wordt er slim gestuurd met frequentieregelaars en timers om 

onnodige draaiuren te voorkomen, slim uitgelijnd en gekoeld. Over toekomstige waarde van 

materialen is nog niet veel opgenomen. Sommige leveranciers hebben een takeback programma’s. 

Arriva gaf aan dat ze bouwen aan een ZE (zero-emissie) lab in werkplaats Heerlen. Hier gaan ze in de 

toekomst de batterijen van bussen repareren en refurbishen. Tevens zijn ze aan het bekijken / 

monitoren om met smart charging de levensduur van de batterijen te verlengen.  



 

Tijdens deze sessie hebben we drie onderwerpen om CO2 emissies te minimaliseren en daarmee een 

belangrijke bijdrage te leveren aan klimaatverandering (SDG13) en hernieuwbare energie (SDG7): 

1. Klimaatfonds over CO2 Beprijzing 

2. Provincie Zeeland over CO2 uitvraag voor adviesdiensten 

3. Provincie Limburg Additionaliteitsuitvraag inkoop energie 

 

 

 

Uit de informatie van het klimaatverbond blijkt dat CO2 beprijzen nog lastig is vanwege het 

ontbreken van o.a. een normenkader en betrouwbare data. Gebruik andere tools is het advies. 

               

                                                                     

               



Kim Barentse (inkoper bij provincie zeeland) vertelt over de wijze waarop zij CO2 uitvragen bij 

adviesdiensten. Vanuit het MVI plan waarvoor Provincie Zeeland een Europese innovatie prijs 

heeft gewonnen worden leveranciers actief betrokken om bij te dragen aan de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen (SDGs). Kim vertelt aan de hand van 3 voorbeelden: uitzendkrachten, 

adviesvraag voor slimme mobiliteit en het beeldloket wat er is uitgevraagd en wat ze geleerd 

hebben.  

 

 

Yves Schonmacker vertelt over de inkoop van elektriciteit en gas die in de markt is gezet voor de 

periode 2021-2024 voor 8 provincies samen. 

                             

                                                                                   

                  

                                                      

                                                                                 

                                                                     

                                                                                     

                        

                                                                           

         

                                                                   

                                                                      



 

 

Door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne zijn veel overheden er achter gekomen dat er een groot 

deel van de huidige gas toelevering uit Rusland afkomstig is. Een belangrijke les is dat je door geen 

eisen te stellen aan de herkomst van het gas onbedoeld betrokken kan zijn bij instabiliteit in de wereld 

en negatief bijdraagt aan SDG17. Maar ook het bewustzijn dat leveringszekerheid te maken heeft 

met stabiliteit in de wereld. 

We beëindigen de sessie met een quiz van milieucentraal om te toetsen hoeveel we weten. 

 

De volgende sessie is 5 maart om 9.30 tot 11.30 (Roermond) 

                                                     

                                                                        
                                                                           
                                                                        

                             

                                                                                       
                        

                                                                             
           

                                                                                       
                                                                               

                                                                                   
                                                                                      

                                                                                   


