C-168
Green Deal Cirkelstad
Projectgebonden werken naar een koplopersgroep in Nederland van circulair en inclusief bouwen

Partijen:
1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp;
2. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld;
3. De Minister voor Wonen en Rijksdienst, de heer drs. S.A. Blok;
ieder handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan,
Partijen 1 tot en met 3 samen hierna te noemen: Rijksoverheid;
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stichting Woonbron, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw K. Schrederhof, directeur;
Oranje bv, te dezen vertegenwoordigd door de heer G. de Gier, directeur;
Holcim Nederland bv, vertegenwoordigd door de heer B. Albrechts, directeur;
Search Ingenieursbureau bv, vertegenwoordigd door de heer M. Baars, directeur;
Doepel Strijkers Vof, vertegenwoordigd door de heer D. Doepel, directeur;
RDM Centre of Expertise, vertegenwoordigd door de heer B. Hooijer, directeur;
Van der Tol Hoveniers en terreininrichters bv, vertegenwoordigd door de heer R. Franken, directeur;
F.J. van der Kemp Meversa, vertegenwoordigd door de heer F. van der Kemp, directeur;
Adviesbureau Rutger Büch, vertegenwoordigd door de heer R. Büch, directeur,

Partijen 4 tot en met 12 samen hierna te noemen: Rotterdam Cirkelstad;
Hierna samen te noemen: Partijen;

Algemene overwegingen:
1.

2.

3.

4.

Om onze welvaart ook voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentie
vermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de
afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen.
Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn essentieel om deze omslag naar groene groei mogelijk
te maken. Bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties nemen volop concrete initiatieven voor
vergroening van economie en samenleving. Met de Green Deal Aanpak wil het kabinet deze dynamiek
in de samenleving op groene groei optimaal benutten.
Green Deals bieden bedrijven, burgers en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om samen
met de overheid te werken aan groene groei. Initiatieven uit de samenleving staan daarbij aan de basis.
Daar waar deze tegen belemmeringen aanlopen die volgens initiatiefnemers kunnen worden
aangepakt op rijksniveau, wil het kabinet zich inzetten deze weg te nemen of op te lossen om zo deze
initiatieven te faciliteren en te versnellen. In een Green Deal leggen partijen hierover concrete
afspraken schriftelijk vast.
De resultaten van een Green Deal kunnen gebruikt worden bij andere, vergelijkbare projecten,
waardoor er navolging kan plaatsvinden en de reikwijdte van een Green Deal kan worden vergroot
zonder dat daar specifieke ondersteuning vanuit de Rijksoverheid tegenover staat.
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Specifieke overwegingen Green Deal Cirkelstad:
5.

6.

7.

8.

De onder de noemer Rotterdam Cirkelstad samenwerkende organisaties en bedrijven hebben met hun
missie ‘werk maken van steden zonder afval en zonder uitval’ de afgelopen tien jaar bruikbare ervaring
opgebouwd met het sluiten van de materiaalkringloop in de bouwsector, in combinatie met het
betrekken van talenten uit de wijk. Hiermee worden nieuwe gebouwen met het materiaal van de oude
gebouwen gerealiseerd (‘de circulaire economie’), wordt een hoge participatie in de wijk bereikt en
krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer nieuwe kansen (‘de inclusieve economie’).
De aanpak van Rotterdam Cirkelstad geeft concrete invulling aan de groene groeistrategie en de
grondstoffenaanpak (‘van afval naar grondstof’) van de Rijksoverheid. De aanpak leent zich er voor om
navolging in andere steden te stimuleren en om, waar mogelijk, toe te passen op het vastgoed in
eigendom van de Staat der Nederlanden.
Partijen veronderstellen dat de transitie naar een circulaire en inclusieve economie met name een
implementatievraagstuk is. Publieke en private organisaties en bedrijven richten zich op het in
uitvoering brengen van projecten in de regio en het borgen van de ervaringen om de ambitie tot
gemeengoed in Nederland te brengen.
Partijen willen met deze Green Deal een koplopersgroep creëren ten behoeve van andere steden in
Nederland door kennis en ervaringen stevig te verankeren, waardoor een verdere opschaling op
landelijke niveau bereikbaar wordt.

Partijen komen het volgende overeen:

1. Definities en doel
Artikel 1 		Definities
In deze Green Deal wordt verstaan onder:
a. Cirkelstad: een concreet lokaal initiatief van publieke en private organisaties en bedrijven die
materiaalkringlopen in de gebouwde omgeving sluiten (steden zonder afval) en leer- en werkplekken
realiseren (steden zonder uitval);
b. Cirkelstadaanpak: het geheel aan afspraken om van intentie, naar realisatie, naar continuïteit van een
cirkelstad te komen;
c. Cirkelstadproject: het project om een cirkelstad te realiseren;
d. Circulair: het sluiten van de materialenkringloop in de bouwsector waarbij materialen een
herbestemming krijgen die gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke bestemming;
e. Inclusief: Het structureel inrichten van leer- en werkplekken voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
Artikel 2 		Doel van de Green Deal Cirkelstad
Deze Green Deal heeft als doel de transitie naar een circulaire en inclusieve economie met betrekking tot
materiaalkringlopen in de bouwsector te ondersteunen door in minimaal vijf andere steden dan Rotterdam
een vergelijkbare aanpak te realiseren. Centraal in de aanpak staat het uitvoeren van projecten (nieuwbouw,
verbouw, renovatie) en het borgen van praktijkervaringen waarbij Partijen samenwerken.
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2. Inzet en acties
Artikel 3		 Inzet en acties Rijksoverheid
1. De Rijksoverheid stelt uiterlijk twee maanden na inwerkingtreding van deze Green Deal een plan van
aanpak op waarmee de bekendheid van de Cirkelstadaanpak in Nederland wordt vergroot.
2. De Rijksoverheid stelt uiterlijk twee maanden na inwerkingtreding van deze Green Deal een plan van
aanpak op met als doel te onderzoeken onder welke omstandigheden de Cirkelstadaanpak volledig
marktgestuurd werkt.
3. De Rijksoverheid stelt uiterlijk één maand na inwerkingtreding van deze Green Deal een plan van
aanpak op waarin via een community of practice de opgedane kennis wordt gedeeld en daarmee een
koplopersgroep wordt opgebouwd.
4. De Rijksoverheid draagt uiterlijk twee maanden na inwerkingtreding van deze Green Deal een voorstel
voor een project uit de eigen vastgoedportefeuille voor om met de Cirkelstadaanpak te transformeren.
Deze transformatie kan betrekking hebben op een eenvoudige verbouwing maar ook op een
verandering van bestemming of inrichting.
5. De Rijksoverheid geeft inzicht in het bestaande instrumentarium voor financiering van projecten, zoals
innovatie-subsidies, kredieten, EU-financiering, nationale fondsen en regionale fondsen.
6. De Rijksoverheid spant zich in om de realisatie van de projecten te bevorderen en de gesignaleerde
belemmeringen, in bijvoorbeeld wet- en regelgeving, waar mogelijk (tijdelijk) weg te nemen en actief
te zoeken naar oplossingen.
Artikel 4 Inzet en acties Rotterdam Cirkelstad
1. Rotterdam Cirkelstad komt uiterlijk een maand na inwerkingtreding van deze Green Deal met een plan
van aanpak om andere gemeenten bij de Cirkelstadaanpak te laten aansluiten.
2. Rotterdam Cirkelstad realiseert gedurende de looptijd van de Green Deal minimaal één project binnen
en één project buiten Rotterdam volgens de Cirkelstadaanpak.
3. Rotterdam Cirkelstad licht twee maal per jaar de projecten door die zijn aangesloten bij deze Green
Deal. Daarbij wordt de opgedane kennis ontsloten. Rotterdam Cirkelstad realiseert een internetportal
waarop alle ontsloten kennis deelbaar is gemaakt voor alle Partijen.
Artikel 5		 Coördinatie en bewaking van inzet en acties
1. Binnen één maand na inwerkingtreding van deze Green Deal stellen Partijen een werkgroep in.
2. Deze werkgroep is belast met de voortgang van de in deze Green Deal opgenomen acties.
3. Aan de werkgroep nemen deel tenminste één vertegenwoordiger van respectievelijk:
a) de Rijksoverheid;
b) Rotterdam Cirkelstad;
c) elke toegetreden Partij.
4. De werkgroep komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen.
5. De werkgroep stelt jaarlijks een voortgangsrapportage op waarin verslag van de inzet en acties van
Partijen wordt gedaan.
6. De werkgroep wijst binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze Green Deal een aantal
gezichtsbepalende ‘ambassadeurs’ aan, een zogeheten college van burgemeester en wethouders, voor
de periode van de Green Deal.
7. Het college van burgemeester en wethouder is verantwoordelijk voor:
a)	het organiseren van een bestuurlijke netwerk dat noodzakelijk is om de doelen van de Green Deal
te realiseren;
b)	het maken van verbinding met alle relevante facetten van de circulaire en inclusieve economie
zodat hiermee de Cirkelstadaanpak verder kan worden versterkt.
8. De werkgroep evalueert jaarlijks in een strategisch beraad in hoeverre de uitvoering van de Green Deal
bijdraagt aan de in artikel 1 gewenste transitie en stelt maatregelen voor indien dat noodzakelijk is.
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3. Slotbepalingen
Artikel 6 Uitvoering in overeenstemming met het Unierecht
De afspraken van deze Green Deal zullen in overeenstemming met het recht van de Europese Unie worden
uitgevoerd in het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met
betrekking tot aanbesteding, mededinging, staatssteun en technisch normen en voorschriften.
Artikel 7		 Wijzigingen
1. Elke Partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken de Green Deal te wijzigen. De wijziging behoeft
de schriftelijke instemming van alle Partijen.
2. Het schriftelijk verzoek dient kenbaar gemaakt te worden aan de in artikel 5 vermelde werkgroep.
3. Partijen treden in overleg binnen zes weken nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partijen
schriftelijk heeft medegedeeld.
4. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlagen aan de Green Deal
gehecht.
Artikel 8		 Toetreding van nieuwe partijen
1. Er kunnen nieuwe partijen toetreden tot deze Green Deal.
2. Een nieuwe partij maakt haar verzoek tot toetreding schriftelijk bekend aan de in artikel 5 vermelde
werkgroep. Zodra alle Partijen schriftelijk hebben ingestemd met het verzoek tot toetreding, ontvangt
de toetredende partij de status van Partij van de Green Deal en gelden voor die Partij de voor haar uit de
Green Deal voortvloeiende rechten en verplichtingen..
3. Bij het toetredingsverzoek behoort ten minste:
a)	een intentieverklaring tussen lokale initiatiefnemers die gezamenlijk de Cirkelstadaanpak
toepassen, met vermelding van een project;
b)	een plan van aanpak waarin initiatiefnemers kenbaar maken op welke manier en welke maximale
niveaus op het gebied van circulair en inclusief samenwerken behaald zullen worden op het
project;
c)	vermelding van een vertegenwoordiger die zitting zal nemen in de werkgroep.
4. Het verzoek tot toetreding en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlagen aan de
Green Deal gehecht.
Artikel 9 Opzegging
Elke Partij kan deze Green Deal met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden schriftelijk
opzeggen.
Artikel 10		 Nakoming
Partijen komen overeen dat de nakoming van de afspraken van de Green Deal niet in rechte afdwingbaar is.
Artikel 11		Inwerkingtreding
1. Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na inwerkingtreding door alle Partijen en
heeft een looptijd tot 31 december 2016.
2. Partijen nemen de uitvoering van alle in deze Green Deal genoemde afspraken zo snel mogelijk ter
hand.
Artikel 12		 Openbaarmaking
Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, onder andere in
de Staatscourant, waardoor anderen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals, zodat navolging
hiervan kan worden bevorderd.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Den Haag op 2 oktober 2014.
Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Minister voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Stichting Woonbron,

K. Schrederhof

Holcim Nederland bv,

B. Albrechts

Oranje bv,

G. de Gier
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Doepel Strijkers Vof,

D. Doepel

Search Ingenieursbureau bv,

M. Baars

RDM Centre of Expertise,

B. Hooijer

Van der Tol Hoveniers en terreininrichters bv,

R. Franken

F.J. van der Kemp Meversa,

F. v.d. Kemp

Adviesbureau Rutger Büch,

R. Büch
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