Terugkoppeling Kick-Off 3 juli 2018

Terugkoppeling
Definities en framework
Circulair Bouwen

De deelnemers onderschrijven de behoefte aan een framework voor
Circulair Bouwen met een duidelijke geformuleerde ambitie en scope
Als belangrijke aandachtspunten inzake het framework zijn benoemd:
Het is belangrijk om een éénduidige taal te spreken
Het framework moet behapbaar zijn en niet te ingewikkeld
Maak het niet te rigide, voorwaarde is gelijkwaardigheid voor de gehele markt
Bepaal wel goede doelen en definities, maar schrijf geen harde getallen voor
Zorg voor een goede koppeling tussen vraag en aanbod

Inzake deelname en draagvlak zien de deelnemers de volgende
aandachtspunten die kunnen bijdragen aan het realiseren van de
doelstellingen
Er is behoefte aan een overzicht van Nederlandse initiatieven op het gebied van
Circulair Bouwen met als doel: afstemming, voorkomen dubbel werk, draagvlak en een
(mogelijk) Europees framework
Hoe kan het framework tastbaar gemaakt worden? Moeten het normen worden of zijn er
andere mogelijkheden om afspraken te maken?
Kan het kabinet betrokken worden?
Wat kan dit actieteam leren van de opzet van de 17 sustainable development goals?

Samenvatting Definities en Framework Circulair Bouwen:
Circulair Bouwen leeft onder de deelnemers. Het is een breed begrip dat veel gebruikt wordt in
de markt, maar er wordt niet altijd hetzelfde mee bedoeld. Daarom is het belangrijk om een
heldere scope te definiëren en een goed ‘framework’ af te spreken, waarin duidelijk onderscheid
gemaakt wordt over over hoeveel verschillende (schaal)niveaus het gaat (gebouw/gebied,
resources/materialen, etc.) en wat de bedoeling is van circulair bouwen. Dat zijn ambitieuze
doelen, maar voor de aanpak geldt: Houd het simpel! Begin ‘behapbaar’ en zorg ervoor dat de
olievlek zich in de toekomst langzaam maar zeker uitbreidt. Kijk welke initiatieven er op het
gebied van circulair bouwen al zijn (NL en EU) om dubbel werk te voorkomen en om gebruik te
kunnen maken van de kennis die al is ontwikkeld. Gelijkwaardigheid voor de gehele markt is
hierbij de belangrijkste voorwaarde.

Terugkoppeling
Materialenpaspoort

Het belang van het materialenpaspoort als middel om te komen tot een
meer circulaire bouwsector werd onderschreven door de deelnemers
Wat betreft de invulling ervan is nog verdere uitwerking benodigd van items als:
Hoe borg je de kwaliteit van de data?
Wie is eigenaar van welke data?
Hoe ga je om met concurrentiegevoelige informatie?
Hoe zorg je voor een koppeling tussen vraag en aanbod?

De discussie over de invulling van het raamwerk voor het
materialenpaspoort zorgde voor een diversiteit aan ideeën
Wees selectief in de informatie die opgeslagen wordt; kwaliteit is belangrijker dan
kwantiteit
Selecteer bijvoorbeeld op financiële- of milieuwaarde
Zorg voor een demontage en/of onderhoudshandleiding in het materialenpaspoort
Sla in het paspoort o.a. informatie op over: fabrikant/leveranciersnaam, herkomst,
toepasbaarheid, demonteerbaarheid, eigenaarschap
Leer van bestaande voorbeelden in andere branches

Vervolg vanaf september 2018 met de oprichting van het actieteam
Materialenpaspoort
Gezien het brede belang is een afvaardiging uit de gehele branche gewenst. Om de
groepsgrootte werkbaar te houden is het mogelijk nodig om stakeholders te clusteren
Door de behoeftes van stakeholders te definiëren kunnen scope en aandachtsgebieden
beter worden bepaald
Probeer waar mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven
Pak concrete casussen op en gebruik deze om generieke lessen te trekken

Terugkoppeling
Meten van Circulariteit

Het belang van een (deels) geharmoniseerde meetmethode van
circulariteit in de bouw werd onderschreven door de deelnemers
Wat betreft de uitgangspunten voor een eerste start kwam het volgende naar voren:
Wenselijk
Gebruik bestaande methodes als uitgangspunt
Ruimte laten voor meerdere marktpartijen
Vooral ook aandacht voor bestaande bouw
Punten van discussie
Waar liggen voor deze eerste start de grenzen van het begrip circulariteit?
Waarvoor is de meetmethode een instrument: Inkoop, design, beleidsmonitoring?

De discussie over de invulling van een meetmethode van circulariteit gaf
aan waar behoefte is aan de eerste afspraken
Circulariteit waarvan wordt gemeten: Grondstoffen, materialen, producten, (functionele
delen van) bouwwerken, project, en/ of gebied
Uitgangspunten voor incorporeren ‘toekomst’ (zoals meerdere levenscycli) van materialen
en bouwwerk
Uitgangspunten voor incorporeren ‘verleden’ van materialen en productieproces tot
oplevering bouwwerk in zijn huidige functie
Welke delen van bestaande methodes kunnen worden gebruikt
Behoefte voor aanvulling van bestaande methodes met indicatoren voor (impact van)
materiaalgebruik in het kader van circulariteit

Aandachtspunten voor de start van het actieteam Meten van Circulariteit
Alle belangen moeten in balans vertegenwoordigd zijn
Deelname moet meerwaarde hebben voor persoon, bedrijf en sector
Richten op ontwikkeling van eerste afspraken, niet op overeenstemming over alles
Zo klein mogelijk afkaderen van eerste afspraken om overeenstemming mogelijk te
maken
Punten waar op korte termijn geen overeenstemming over blijkt te kunnen worden
bereikt uit document laten om resultaat te waarborgen
Denk vooraf na over implementatie van de meetmethode in de sector

