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Toekomstbestendige waardecreatie uit afval.
We zijn allemaal op zoek naar kansen in schaarste “Meer 

met minder” is het motto. U mag verwachten dat de bank 

u daarmee helpt.

ABN AMRO Public Banking groeit aan bekendheid in 

gemeenteland. Met nieuwe producten en co-creaties willen 

wij Gemeenten ondersteunen bij de uitdaging waarvoor 

zij staan. Een daarvan is een verantwoorde, veilige en 

toekomstbestendige inzameling en verdere scheiding van 

huishoudelijk afval. Hiermee kan een in belangrijkheid 

toenemende inkomstenbron voor de Gemeenten worden 

veiliggesteld. Daarnaast draagt een eigen gemeentelijke 

taak op dit terrein bij aan andere beleidsdoelen zoals  betere 

scheiding, hergebruik en terugbrenging C02 uitstoot door 

minder te verbranden, bewustzijn en betrokkenheid van 

burgers vergroten, werkgelegenheid stimuleren middels 

re integratieprojecten. Samen met Modulo Beton Milieus-

traten bieden wij een co-creatie aan waarbij de financiële 

businesscase van een nieuw innovatief milieustraatconcept 

budgetneutraal wordt gefinancierd. Voor gemeenten met 

budgetdruk biedt dit een oplossing. 

Modulo Beton Milieustraten richt zich met een innovatief 

en internationaal gepatenteerde concept op het efficiënt 

veilig inzamelen en scheiden van afval, door bij de bouw 

gebruik te maken van  modulaire prefab betonelementen 

hetgeen resulteert in een duurzame en flexibele milieu-

straat. Het concept voldoet aan alle regelgeving en is in 

meerdere opzichten toekomstbestendig. Juist omdat bij 

de totstandkoming van een milieustraat veel interne en 

externe partijen betrokken zijn, biedt Modulo opdracht-

gevers de mogelijkheid dit proces efficiënt in te richten 

en te versnellen. Hiervoor is de Modulo Co Design Studio 

ingericht, waarbij de gewenste situationele opstelling met 

alle betrokkenen in kort tijdsbestek kan worden gevisuali-

seerd en direct een kostenraming kan worden opgemaakt. 

In mei 2010 heeft de HVC (samenwerkingsverband van 57 

gemeenten) als eerste een Modulo Milieustraat in gebruik 

genomen. Inmiddels zijn er 6 projecten door geheel 

Nederland gerealiseerd binnen afgesproken budget en tijd, 

dit naar volle tevredenheid van de opdrachtgevers. 

De “Modulo-methodiek” in het kort:
Een Modulo milieustraat heeft een gemiddelde levensduur 

van ca 30 jaar. In die 30 jaar zal er op het gebied van 

wet- en regelgeving veel veranderen. Veranderende 

milieu eisen en de wens van een hoger hergebruik % als 

gevolg van grondstoffen schaarste ligt hieraan mede ten 

grondslag. Daarnaast zijn veel Gemeenten vanuit kosten-

overweging in gesprek om gezamenlijk een milieustraat 

te exploiteren. Een Modulo milieustraat geproduceerd 

volgens de Cradle to Cradle uitgangspunten  is door zijn 

flexibiliteit, dubbel grondgebruik en verplaatsbaarheid een 

duurzame investering berekend op de toekomst.

Budgetneutraal, direct besparen zonder  
investeren.
Bezuinigen is niets nieuws. Echter bezuinigingen zonder 

te investeren en op basis van de toekomstige besparingen 

te financieren wel. ABN AMRO is samen met GreenFox 

en meerdere sociale werkplaatsen door heel Nederland 

koploper met deze zogenoemde Esco-constructie. Een 

manier om echt stappen te maken. Hetzelfde principe is 

toepasbaar op de Modulo Milieustraten. Vertrekpunt is 

dat de besparingen die de milieustraat of een uitgebreider 

concept als Kringloopplein oplevert in beeld worden 

gebracht en de financieringslasten die de investering met 

zich meebrengt moet overtreffen. Naast het voordeel dat 

de beperkte budgetruimte van gemeenten voor investerin-

gen niet wordt aangesproken, betekent het dus ook dat er 

direct een kostenvoordeel ontstaat in de begroting.
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