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Ervaringen bedrijfsleven met voorzieningszekerheid grondstoffen  

De Nederlandse industrie is sterk afhankelijk van import van grondstoffen , halffabricaten en materialen op de wereldmarkt. 

Bedrijven ervaren daarbij de laatste tijd: 

• Bij een aantal grondstoffen structureel hogere prijzen veelal veroorzaakt door stijgende en concurrerende vraag uit 

opkomende economieën.   

• Meer volatiliteit van grondstofprijzen door geopolitieke oorzaken waaronder export restricties in landen waar de 

grondstoffen markten door de overheid worden gestuurd en door toenemende politieke instabiliteit in grondstofrijke 

delen van de wereld, waardoor risico’s schoksgewijs worden ingesprijsd in de markt. 

• Vaker onderbrekingen in de dagelijkse beschikbaarheid of de gewenste kwaliteit van grondstoffen door fluctuaties in 

vraag en aanbod en het ingrijpen van overheden in markten. 

• Meer eisen vanwege MVO-issues (milieu en mens) bij de winning van grondstoffen, zoals bijvoorbeeld de Dodd-

Frank Act. 

• Opdrachtgevers staan niet open voor alternatieven vanuit verschillende redenen 

• Belemmeringen in regelgeving, normen, e.tc voor toepassing  

• Levensduur bij bouwprojecten is dermate lang dat het anticiperen wordt op regelgeving en normen die nu nog niet 

bekend zijn: wie draagt risico, wie draagt verantwoordelijkheid 

• Focus: metalen en argrarische stoffen, bouw minder urgent 



Wat wil ik 











www.omgevingswijzer.org 



Ambitieweb: 

www.aanpakduurzaamgww.nl 







VAST 

- Lichte bouwstoffen, integrale afweging 

- Bewust materiaal keuze/afweging op LCA 

- Effect: 

- Minder materiaal, nieuw materiaal 

- Betere constructie, Langere levensduur 

- Minder onderhoud 

- Betere leefomgeving 

- Snellere ontwerp en realisatie 



Omgevingswijzer met oa. thema’s: 

2: bodem/materialen 

4: natuur/ecologie 

5: ruimtebeslag 

6: ruimtelijke kwaliteit 

8: welvaart/welzijn 

9: bereikbaarheid 

10: kosten/baten 

11: baten bedrijven 

12: baten bevolking 

Via brede Omgevingwijzer- en Ambitieweb-analyse zijn 
belangen gecombineerd: 

- Vanuit lange termijn behoefte én projectbehoefte:  

- Slimme lichtere constructies  

- én sneller te gebruiken constructies 

- Stimuleren bedrijfsontwikkeling 

- En kennisontwikkeling 

- Op gebied van vezelversterkte kunststof 

- Aanleg ontsluiting en aansluiting 

- Wegen met kunststof? 

- Ontwikkelen Viaduct en Tunnel 

 

Ruimte voor innovatie op echte projecten door Ambitie- 
en oplossingsruimte via de Aanpak i.p.v. Ambitie- en 
werkruimte via Traditioneel werken 



- Bewust materiaal keuze/afweging op LCA 

- Integraal afgewogen met andere belangen 

- Effect: 

- Langere levensduur 

- Minder onderhoud 

- Betere leefomgeving en bedrijfsvoering 

- Zeer snel ontworpen en gerealiseerd 



- Sturen op rekening houden met alle belangen en alle kansen 

- Wat moet, moet en wat kan, kan 

- Sturen op ambities i.p.v. sturen op wat niet mag 

 

- Effect: 

- Minder materiaalgebruik, meer ruimte voor nieuw materiaal 

- Betere afweging hergebruik/nieuw vs transport vs CO2 vs kosten vs TCO 

- Langere levensduur en meer inbreng van de markt en kennispartners 

- Werk wordt weer leuk 

- 100% beter dan de 100% duurzaam inkopen criteria 

- Op 12 miljard per jaar aan investering, 2 miljard meer waarde 

 

- Nodig: 

- Inzicht hoe materialen en constructies in het project bijdrage op de 
verschillende thema’s in omgevingswijzer 

 


