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Detachering: Projectleider Serviceteam Rijk – Ministerie BZK
1 jan 2021 – heden
Freek werkt sinds begin 2021 in detacheringsverband aan de implementatie van serviceteam Rijk. Dit team
verzorgt in de toekomst de coördinatie tussen de verschillende partijen die verantwoordelijk zijn voor wet- en
regelgeving op het gebied van de omgevingswet.
vergunning kunnen worden verleend voor een composteerinrichting.
Blog

Duurzame afvalinzameling voor horeca in
Ondernemersvereniging Binnenstad Amersfoort

Amersfoort

–

1 nov 2020 tot 15 jan 2021
Veel gemeenten hebben het voor inwoners al mogelijk gemaakt om afval te scheiden. Vaak met behulp van
ondergrondse containers of met kliko’s in verschillende kleuren. Voor bedrijfsafval is dit een ander verhaal. Afval
scheiden kost vaak geld. De hoogste tijd dus om uit te zoeken wat er mogelijk is om het horeca-afval meer
gescheiden in te zamelen.
Blog

Opstellen biodiversiteitsagenda - Waterschap Zuiderzeeland
8 nov 2020 tot 31 jan
Steeds meer waterschappen zien dat zij een belangrijke rol kunnen spelen in het herstellen van de biodiversiteit.
Hoewel het beheer van de watergangen en keringen dagelijkse kost is voor waterschappen, liggen er nog veel
kansen om aan biodiversiteit bij te dragen. Het Waterschap Zuiderzeeland stelt daarom een
biodiversiteitsagenda op, en heeft Bureau7TIEN gevraagd te ondersteunen in de onderbouwing daarvan.
Startblog, Einblog
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Inventarisatie keurmerken verduurzaming gebouwde omgeving –
Ministerie BZK
4 jan 2021– 1 mrt 2021 en 26 april 2021 tot 16 juli 2021
Particuliere woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen kunnen met behulp van het platform
verbeterjehuis.nl bedrijven die verduurzamingsmaatregelen aanbieden kiezen. Bij die keuze is het van belang dat
de kwaliteit van bedrijven op het platform kan worden meegewogen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties heeft Topstukken en Bureau 7TIEN gevraagd te onderzoeken en uit te werken op welke
manier keurmerken en eventuele alternatieven een rol zouden kunnen spelen bij deze kwaliteitsborging. Daartoe
hebben we een inventarisatie gedaan naar alle keurmerken die van toepassing zouden kunnen zijn.
`marktkoppeling. Deze marktkoppeling was onderdeel van de ontzorgingsmaatregelen in de agenda “gebouwde
omgeving” van het klimaatakkoord.
Startblog, Eindblog, Vervolgblog

Opstellen Klimaatagenda - Waterschap Zuiderzeeland
8 mrt 2021 – 4 apr 2021
Blog
Extreme regenval, hittegolven, langdurige droogte of juist lange periodes van neerslag. We merken al steeds
meer van de effecten van klimaatverandering en zullen in de toekomst steeds meer hiervan ervaren. Ook voor
het Waterschap Zuiderzeeland is dit relevant. Het waterschap heeft daarom besloten een Klimaatagenda op te
stellen. Bureau 7TIEN is gevraagd om deze agenda met het waterschap op te stellen.

Zakelijk leider- StadsWormerij Amersfoort
19 maart 2021 – heden
De StadsWormerij is een Amersfoorts initiatief van Edgar van Groningen en Kees Huijbregts. Ze zamelen GF afval
in en verwerken dit met behulp van wormen tot vermicompost. Vermicompost is een rijkere, waardevollere
meststof dan compost en kan in de toekomst een bijdrage leveren aan een circulair voedselsysteem. Dat doen
zij samen met medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De StadsWormerij liep tegen drie
uitdagingen aan waar we tot op de dag van vandaag samen mee aan de slag zijn.
De StadsWormerij wil opschalen naar een proeffabriek. Dat wil zeggen, van 350 kg GF-afval per week naar
ongeveer 2000 kg GF-afval per week. Dat vergt investeringen en daarom ook een goed onderbouwde
businesscase. Wij verzorgden de doorrekening van de businesscase en zijn aan de slag met het aanvragen van
investeringen en subsidies.
De StadsWormerij loopt tegen juridische uitdagingen aan omdat de wormen op de lijst van Landbouwhuisdieren
staan en daarom als vee worden gezien. Het resultaat is dat de StadsWormerij terecht komt in wet en regelgeving
omtrent veehouderijen die niet aansluit op de praktijk. Namelijk, het verwaarden van lokaal groente en fruit
afval met een worm, die in de natuur ook alles opeet dat op de grond terecht komt. Bladafval, maar ook groente
en fruitafval. Wij hielpen met het in kaart brengen van de uitdagingen, samen met het versnellingshuis Circulair
en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Helaas zijn er nog geen toezeggingen over een uitzondering of het
aanpassen van de regels.
De StadsWormerij moet tevens haar huidige locatie verlaten. We helpen ook met het zoeken naar een nieuwe
locatie. Ook hier liggen uitdagingen, het mag immers niet teveel kosten, moet geschikt zijn voor lichte industrie,
en er moet een
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Materiaalstroomanalyse -Waterschap Zuiderzeeland
25 jun 2021 – 30 sept 2021
Het waterschap Zuiderzeeland werkt met de klimaatagenda aan klimaatadaptatie, het verminderen van de CO2
uitstoot en circulariteit. Voor het circulariteit bleek het lastig om concrete maatregelen te formuleren. De
doelstelling, 100% circulair in 2050 ligt ver weg en we weten nog nauwelijks wat het betekent. Ook had het
waterschap nog beperkt zicht op welke en hoeveel materialen nu ‘door’ het waterschap stromen. Wij hebben
het waterschap geholpen inzicht te bieden in de huidige situatie zodat concrete maatregelen richting een
circulair waterschap kunnen worden genomen.
Blog
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