
 

 

 
 
 
 
Offerteuitvraag waardebepaling weg voor Infra as a Service 
 

1. De Circulaire Weg – wie zijn wij? 
Het partnerprogramma De Circulaire Weg onderzoekt de mogelijkheden om de circulariteit in de 
infrasector te versnellen door een vernieuwend circulair business model te introduceren: infra as a 
service. In een écht duurzame infrasector is het grondstoffenverbruik minimaal en worden 
afgeschreven materialen zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. De provincies Noord-Brabant, Noord-
Holland en Overijssel, de gemeenten Amersfoort en Utrecht en Stadsdeel Zuidoost (Gemeente 
Amsterdam), TU Delft, ABN AMRO, de Nederlandse Waterschapsbank, Sweco en initiatiefnemer 
Dura Vermeer hebben zich verenigd in een partnerprogramma om te toetsen of Infra as a Service die 
versnelling naar circulaire infra kan bieden. Het partnerprogramma wordt ondersteund door een 
onafhankelijk programmateam. 
 

2. Inleiding 
Waarom De Circulaire Weg? 
Door de snelle groei van de wereldbevolking en de toegenomen welvaart dreigt er een groot tekort 
aan grondstoffen. De infrabouw heeft een grote impact op het milieu en het grondstoffengebruik en 
moet die impact daarom minimaliseren. Helaas loopt de omslag veel trager dan nodig is. Kansrijke 
innovaties blijven nog té vaak op de plank liggen. Het partnerprogramma De Circulaire Weg wil die 
noodzakelijke omslag vlot trekken en versnellen. Zo’n transitie vergt een nieuwe manier van denken 
en werken: innovatiever, minder controlerend, gericht op samenwerken en verantwoordelijkheid 
nemen. In De Circulaire Weg testen we nieuwe samenwerkingsvormen waarin volop ruimte is voor 
échte innovaties op het gebied van techniek, methodiek, samenwerking, contractvormen, 
procesmanagement, eigenaarschap, financiering, verdienmodellen en datamanagement. 
 
Wat is Infra as a Service? 
As a service is een kansrijk bedrijfsmodel om de beoogde circulariteit in de infrasector te realiseren. In 
een as-a-service-contract is de aannemer voor een afgesproken termijn eigenaar of exploitant van 
een infra-object. Bijvoorbeeld een wegtraject, brug, viaduct, berm of de wegverlichting langs een 
traject. 
 
Aannemer is verantwoordelijk 
Tijdens de gehele contractduur is de aannemer verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, het 
onderhoud en het hoogwaardige hergebruik van de materialen en grondstoffen na de levensduur. De 
opdrachtgever neemt de beschikbaarheid van het object voor een vast termijnbedrag af als dienst en 
het verschil in waarde van het object wordt aan het einde van de contractduur verrekend. 
 
Belangrijke trigger van het verdienmodel 
In een as a service-contract is circulariteit een belangrijke trigger van het verdienmodel. De aannemer 
heeft er als eigenaar/beheerder zelf direct belang bij om duurzame, hoogwaardige en 
onderhoudsarme materialen toe te passen en een onderhoudsstrategie te kiezen die de 
restlevensduur én het hergebruik maximaliseert. As-a-service is dus een  
win-win-model voor opdrachtnemer, opdrachtgever en vooral: de hele samenleving. 
 
Wat willen we bereiken? 
De meerwaarde van deze circulaire manier van denken en werken is groot.  
De verantwoordelijkheid voor circulariteit ligt bij de partij die de meeste invloed  
 
 



 

 

 
 
 
heeft op het waardebehoud van het object.  En die partij heeft zelf veel belang bij een zo circulair 
mogelijke aanpak van bouw/aanleg, onderhoud en hergebruik na de levensduur. Zo veranderen 
producenten in dienstverleners en worden materialen niet meer verbruikt, maar gebruikt. De transitie 
naar een circulaire infrabouw wordt daarmee versneld. 
 
Wat onderzoeken we en wat willen we daarvan leren? 
Uit onderzoek van o.a. TU Delft en Circle Economy i.c.m. NBA blijkt dat infra as a service in theorie 
haalbaar is. In diverse pilots beproeven de partners van De Circulaire Weg de werking van het 
bedrijfsmodel en de meerwaarde ervan voor de samenleving in de dagelijkse praktijk. 
 
De 3 kernleervragen zijn: 
 Biedt as a service echte meerwaarde in de infrabouw? Leidt het inderdaad tot minder 

milieubelasting, een hogere circulariteit en/of lagere levensduurkosten? Zo ja: onder welke 
omstandigheden en bij welk type objecten? 

 Welke financiële, technische, organisatorische en andere veranderingen zijn nodig om het model 
succesvol toe te passen? En welke contractvormen en uitvragen passen hier het beste bij? 

 Hoe borgen we dat de lessons learned leiden tot een daadwerkelijke circulaire doorbraak in de 
infrasector? 

Deze leervragen hebben verschillende deelvragen. Voor deze opdracht zijn de deelvragen o.g.v. 
financieel model en waardebepaling relevant. Deze worden nader toegelicht in paragraaf 3.  
 
Hoe pakken we het aan? 
Binnen het partnerprogramma lopen 8 testprojecten waarin de overheden (provincies en gemeenten) 
samen met de aannemer het bedrijfsmodel in concrete projecten beproeven. In iedere pilot worden 
andere objecten bekeken komen andere leervragen aan de orde. 
 
Lessons learned uitwisselen 
De lessons learned wisselen de partners met elkaar uit en positieve ervaringen worden direct 
toegepast in de werkprocessen op andere projecten. Zo komen we sneller tot resultaten, wordt het 
leergeld over verschillende projecten gedeeld en kunnen uiteenlopende partijen aanhaken. 
 
Wetenschappelijke begeleiding door TU Delft 
De pilots worden wetenschappelijk begeleid en ondersteund door TU Delft. Universitair docent dr. 
Daan Schraven onderzoekt de maatschappelijke meerwaarde van infra as a service en zal de 
resultaten publiceren.  
 
Schaalbaar Infra as a Service model 
Met de praktijkervaring en lessons learned uit de pilots en de onderzoeksresultaten van de TU Delft 
werken we aan een schaalbaar model voor Infra as a Service waar de gehele sector van kan 
profiteren. De te ontwikkelen methodiek voor waardebepaling kan onderdeel zijn van dat Infra as a 
Service model. 
 
Tijdpad 
De pilots hebben elk hun eigen fasering. Het light as a service project in Noord-Brabant loopt  
sinds 2019 en wordt nu geëvalueerd. De andere pilots lopen vanaf 2020 en een enkele  
bevindt zich nog in de opstartfase. Het doel is om eind 2021 alle pilots afgerond te  
hebben en een interne eindevaluatie gevoerd te hebben. De opgedane kennis  
wordt vanaf 2022 breed gepubliceerd. 
  
Zie voor meer informatie de website: www.decirculaireweg.nl 



 

 

 
 

3. Doelstelling en vragen 
 
Doel van deze uitvraag is om tot een selectie van (verschillende) partijen te komen die met ons een 
waardebepalingsmethodiek voor wegen en andere infraobjecten opstellen.  
 
Een transparante methode om de waarde van de weg te bepalen is een cruciale factor in het laten 
slagen van het business model achter Infra as a Service. Door de bouwer economisch 
verantwoordelijk te maken voor de weg en daarmee ook voor de waardeontwikkeling ervan, creëer je 
de prikkel én de ruimte om met slimme oplossingen voor optimaal materiaalgebruik en waardebehoud 
te komen. (Circulaire) innovaties die levensduur verlengen of onderhoudsinspanningen verlagen 
zullen eerder toegepast worden. Dit mechanisme werkt alleen als we een goede methode hebben om 
de waarde van de weg te bepalen bij start- en einddatum van het as a Service contract. Aan de hand 
van een concrete case willen we met een werkgroep bepalen welke methode het best toegepast kan 
worden op de waardebepaling van een infrastructureel object. Hierbij zijn we expliciet op zoek naar 
een methode die het best recht doet aan de circulaire doelstellingen van het programma. 
 
Werkgroep 
De werkgroep bestaat uit: 

 Frederike Noppers – Programmamanager De Circulaire Weg 
 Jan Spoelstra – Programmamanager Wegen & Kanalen Provincie Overijssel 
 Philip ter Laak – Senior Adviseur Leefomgeving Gemeente Amersfoort 
 Karlijn Mol – Manager Duurzaamheid Dura Vermeer Infra 

En kan een beroep doen op aanvullende expertise uit de organisaties van de 11 partners, wanneer 
nodig. 
 
 
Case ‘Road as a service’: 

 Het betreft een wegvak van een bestaande provinciale weg, op dit moment in eigendom van 
de provincie. Er is alleen een - lineaire - boekwaarde bekend, geen andere indicatie voor 
waarde in het huidige systeem. De individuele materialen en grondstoffen van de weg zijn te 
herleiden, dus daar is een recycle- / hergebruikwaarde aan toe te kennen, mocht de 
opdrachtgever besluiten deze te oogsten. 

 De provincie sluit een dienstenovereenkomst met de aannemer waarin óf het economisch 
eigendom van de materialen van de weg óf de exploitatieverantwoordelijkheid van de weg 
wordt overgedragen.  

o Voor het beschikbaar stellen van de weg aan de opdrachtgever wordt een vergoeding 
betaald gedurende de looptijd van het contract.  

o In beide gevallen zal aan het einde van de looptijd afgerekend moeten worden over 
de waardedaling of waardestijging van de weg. Bij economische overdracht vindt 2x 
een transactie plaats tegen de dan geldende waarde van de weg. Bij een 
exploitatiecontract zal alleen het verschil in die twee waardes verrekend worden op 
einddatum van het contract. In beide situaties wordt de methode waarmee de waarde 
op de verschillende peildata wordt bepaald, vastgesteld bij het sluiten van de 
overeenkomst en ook vastgelegd in het contract. 

 De overeenkomst heeft een looptijd van 15 jaar. De functionele en technische levensduur van 
de weg zijn beide langer dan de contractduur. Na einde contract (15 jaar) heeft de weg nog 
steeds waarde voor de provincie voor een nader te bepalen aantal jaren.  

In de volgende figuur wordt een hypothetisch waardeverloop geschetst. In deze schets  
hebben reconstructie, innovatief materiaalgebruik, lange termijnvisie bij beheer &  
onderhoud en levensduurverlengend onderhoud effect op de waardeontwikkeling  
van de weg.  
 
 



 

 

 
 

 
 
Hoofdvraag:   
Hoe kunnen wij de waarde van de weg op iedere willekeurige peildatum bepalen? Het gaat hierbij 
uitdrukkelijk om een monetaire waarde. Een waarde die de opdrachtgever of derde, onafhankelijke 
partij bereid is te betalen voor de weg in een transactie. 
 
De werkgroep heeft voorlopige verkenningen gedaan van verschillende methoden zoals: 

- Recycling- en hergebruikwaarde 
- NPV van toekomstige kosten en baten voor de resterende levensduur  
- Vervangingswaarde 

Dit is echter zeer innovatief, onontgonnen gebied en wij zijn geen experts op gebied van waardering. 
Wij zijn daarom op zoek naar partijen die met onze werkgroep vorm kunnen geven aan onderstaande 
opdracht: 
 
Ontwerp (in samenwerking met andere experts) een waardebepalingsmethodiek die: 
- Toepasbaar is in Infra. Dit is een markt die zich (op dit moment) kenmerkt door o.a.: niet-courante 

of niet- verhandelbare goederen; geen tot beperkte prijsvorming voor secundaire producten of 
materialen; waardebepaling komt momenteel tot stand d.m.v. kostenberekening + winstmarge 
o.b.v. vraagspecificatie; technical due diligence wordt wel toegepast, maar taxaties (nog) niet. 

- Rekening houdt met en een prikkel biedt voor waardebehoud of waardestijging gedurende 
de contractduur, én gedurende de periode daarna. We streven naar het definiëren van een 
waarde die voldoende omvang kent dat deze ook daadwerkelijk aanzet tot ander gedrag. De 
materialen alleen vertegenwoordigen in de huidige contractwaarde slechts ca. 5%. De functionele 
en technische levensduur van de weg lopen nog lang door na einde contractperiode. Hoe wordt 
deze restlevensduur bepaald en hoe kan hier een waarde aan toegekend worden? Bij voorkeur zijn 
er onderwerpen te identificeren die in de invloedssfeer van de aannemer zitten zoals een ander 
ontwerp, ander/minder materiaalgebruik, onderhoud, die van invloed zijn op de waarde.  

Dit vraagstuk kent 3 niveaus:  
 Welke methodiek voldoet het best aan de uitgangspunten en wensen van De Circulaire Weg? 

Hierbij wordt de afweging gemaakt welke methode tot de beste resultaten leidt, gezien de  
wensen van De Circulaire Weg én helder onderbouwd welke zaken wel of niet meegenomen 
worden, bijv. waarde materialen / grondstoffen, functionele levensduur / technische  
levensduur, maatschappelijke waarde. 

 Welke elementen bepalen dan de waarde binnen die methodiek? Bijv: verloop  
kwaliteit van de weg door de tijd, resterende levensduur, prijs secundaire  
materialen, toxiciteit materialen etc. 



 

 

 

 

 Toets of van die elementen marktbrede cijfers beschikbaar zijn. Is de kwaliteit, prijs secundaire 
materialen, toxiciteit op ieder moment vast te stellen om de berekening uit te kunnen voeren?  

In scope: onderlinge vergelijking methodieken en uitwerken voorbeeldberekening(en) aan de hand 
van de preferred methodiek(en) o.b.v. concrete casus  
Out of scope: waardeberekening voor alle pilotprojecten 
 

Proces: 
De werkgroep wil samen met een aantal inhoudelijk experts verschillende waarderingsmethoden 
doornemen om beste variant(en) te kiezen en door te rekenen. Omdat dit een innovatief vraagstuk is, 
waarbij kennis en expertise vanuit verschillende vakgebieden en sectoren bij elkaar gebracht moet 
worden om de beste methode te bepalen, achten wij een coalitie van experts met verschillende 
achtergronden de beste optie. We vragen indieners daarom expliciet om inzichtelijk te maken welke 
expertise zij zelf inbrengen en welke expertise zij aanvullend nodig denken te hebben om tot de 
beste antwoorden te komen. Gezamenlijke aanbiedingen zijn mogelijk, de werkgroep kan ook 
zelf de juiste match maken uit de verschillende aanbiedingen. 
 
 

4. Randvoorwaarden 
U dient bij uw aanbieding rekening te houden met de volgende randvoorwaarden: 
 
 Aanbiedingen kunnen aangeleverd worden tot en met 21 maart op info@decirculaireweg.nl 

 
 Aanbiedingen bestaan minimaal uit: 

o Een voorstel voor de aanpak om de vragen te beantwoorden, incl. tijdsbesteding en tarief voor 
de eigen inzet en ingeschatte tijdsbesteding voor de inzet van aanvullende experts die 
ingeschakeld moeten worden. 

o Toelichting op specifieke expertise die wordt aangeboden o.g.v. taxaties en 
waardebepalingen, kosten gww, life cycle management / whole life costing en/of andere 
vakgebieden, onderbouwd met CV of beschrijving referentieprojecten. 

o Beschrijving welke aanvullende expertise benodigd is om een goede afweging in methodieken 
en onderbouwde berekening te kunnen maken 

 
 Het partnerprogramma De Circulaire Weg verkrijgt het intellectueel eigendom van de methodiek. 

Zie ook de inkoopvoorwaarden in de bijlage. 
 

 
5. Planning 

U kunt bij uw offerte rekening houden met de volgende planning. 
 
 
 
 
 

Activiteit Maand Week 
Opstellen offertes door bureaus Maart 10-11 
Beoordeling offertes  Maart 12 
Gesprekken geselecteerde bureaus 24 en 26 maart 
Opdrachtverstrekking Maart 13 
Start opdracht April 14 



 

 

 
 

 
6. Budget 

Voor de gehele opdracht (combinatie van experts) is maximaal EUR 20.000 beschikbaar.  
De werkgroepleden stellen hun kennis en expertise in kind ter beschikking en  
ook de andere partners zijn te raadplegen of in te zetten wanneer nodig.  
 
 

7. Beoordeling offerte 
Er zullen 1-3 opdrachtnemers worden geselecteerd die de beste invulling geven aan de onderstaande 
criteria: 
 

 Begrip van de context van De Circulaire Weg en de specifieke casus 
 Een methodische aanpak, inhoudelijk onderbouwd 
 Relevante expertise om het vraagstuk te beantwoorden, onderbouwd met referentieprojecten 
 Vermogen om eigen kennis toe te passen in een ander werkveld en daarbij samen te werken 

met experts vanuit verschillende achtergronden 
 Toegang tot benodigde data om de waarde mee te bepalen 
 Prijs 

 
8. Contact 

Voor vragen over deze uitvraag kan contact opgenomen worden met Frederike Noppers, 
programmamanager DCW op frederike@cambiosustainability.nl of +31 6 12970503 
 

9. Bijlagen: Algemene inkoopvoorwaarden Dura Vermeer  
De inhuur verloopt via Dura Vermeer. Bijgevoegde inkoopvoorwaarden zijn op de overeenkomst van 
toepassing. 
 


