C-168
Green Deal Cirkelstad
Betrokken partijen
-----------

Stichting Woonbron
Oranje
Holcim Nederland
Search Ingenieursbureau
Doepel Strijkers
RDM Centre of Expertise
Van der Tol Hoveniers en terreininrichters
F.J. van der Kemp Meversa
Adviesbureau Rutger Büch
Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
Rotterdam Cirkelstad deed afgelopen jaren veel ervaring op met hoogwaardig hergebruik en recycling
van bouwafval. Het inschakelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hoort daar ook bij: een
dubbeldoelstelling, dus. Een project dat navolging verdient. Daarom werd een Green Deal afgesloten.
Binnen twee jaar willen de partijen in Nederland vijf nieuwe Cirkelsteden ontwikkelen. Steden die slim
omgaan met grondstoffen en energie én werkgelegenheid.
Bijna vijfennegentig procent van het bouwafval in Nederland wordt gerecycled. Waarin Cirkelstad zich
onderscheidt is dat partijen willen dat afval zijn waarde blijft houden. Afgeschreven bouwmaterialen
hergebruiken onder een wegdek is downcycling. Dat is niet alleen een gemiste kans, zo ontstaan ook
markttechnische vragen omdat er in dat segment verdringing ontstaat met andere materiaalstromen.
Partijen beogen daarom dat materialen minimaal op hetzelfde niveau een nieuw leven krijgen.
Het Rotterdamse initiatief brengt materialen die bij de sloop van gebouwen vrij komen terug in de
kringloop. Sloopafval op waarde schatten blijkt echter niet eenvoudig. Op de bouwplaats moet je
materialen scheiden en medewerkers moeten weten welke materialen nog bruikbaar zijn. Cirkelstad is
een totaalconcept. De partners staan garant voor het sluiten van de materialenkringloop, maar zij leiden
ook mensen op en creëren werkgelegenheid.
De belangstelling voor deelname aan de Green Deal is al bij aanvang groot. Gemeenten als Amersfoort,
Utrecht en Heerenveen hebben aangegeven dat ze zich graag aansluiten en Amsterdam heeft een
intentieverklaring ondertekend. Voorwaarde om mee te doen is dat er een concreet project in beeld is.
Bijvoorbeeld in Amersfoort, waar de gemeente twee ziekenhuizen wil slopen.

Resultaten
De Green Deal Cirkelstad sluit aan bij de ambities van de rijksoverheid: de transitie naar een circulaire en
inclusieve economie met betrekking tot materiaalkringlopen in de bouwsector ondersteunen. Partijen
willen in minimaal vijf andere steden dan Rotterdam een vergelijkbare aanpak ten aanzien van bouwafval
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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Inzet en acties partijen
------

komen uiterlijk een maand na inwerkingtreding van de Green Deal met een plan van aanpak om
minstens vijf andere gemeenten bij de Cirkelstadaanpak te laten aansluiten;
realiseren minimaal één project binnen en één project buiten Rotterdam volgens de Cirkelstadaanpak;
lichten 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;
Stellen een ‘college van burgemeester en wethouders’ in voor het bestuurlijke draagvlak.

Inzet en acties Rijksoverheid
------

stelt een plan van aanpak op om de bekendheid van de Cirkelstadaanpak te vergroten en om te
onderzoeken onder welke omstandigheden de Cirkelstadaanpak volledig marktgestuurd werkt;
stelt een plan van aanpak op waarin de opgedane kennis wordt gedeeld.
draagt een voorstel aan voor een project uit de eigen vastgoedportefeuille om met de Cirkelstadaanpak
te transformeren;
geeft inzicht in de bestaande instrumentaria voor financiering van projecten, zoals innovatiesubsidies, kredieten, EU-financiering, nationale fondsen en regionale fondsen;
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.
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