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C-178
Green Deal Circulaire Gebouwen

Betrokken partijen
 - 59 deelnemers bestaande uit overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, zoals genoemd 

in Bijlage 1 
 - Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
Een circulair gebouw wordt ontworpen, ontwikkeld, beheerd en gebruikt volgens het systeem van de 
circulaire economie. Het verminderen van grondstofgebruik en maximalisering van hergebruik zijn centrale 
aspecten. Partijen die deelnemen aan de Green Deal Circulaire Gebouwen willen zo min mogelijk nieuwe 
grondstoffen gebruiken én producten en grondstoffen zo lang mogelijk (hoogwaardig) in de keten houden. 
Daarnaast willen ze circulaire aspecten meetbaar en duidelijk maken door middel van een gebouwpaspoort. 

Om een goede afweging te maken is het van belang dat er duidelijkheid komt over: welke kenmerken zijn 
relevant om te meten, vast te leggen en bij te houden gedurende het bestaan en gebruik van het gebouw? 
En: hoe kan op basis van de vastgelegde kenmerken de sociale, ecologische en economische waarde van een 
gebouw worden bepaald? In een gebouwpaspoort worden alle gebouwkenmerken die betrekking hebben 
op de circulariteit vastgelegd. Op basis van de gemeten waarde per kenmerk kan bij een bestaand gebouw 
worden aangegeven waar verbetermogelijkheden liggen voor dat gebouw. 

Om een gebouwpaspoort te realiseren moeten partijen eerst brede consensus bereiken over welke 
gebouwkenmerken relevant zijn voor circulariteit. Het gaat namelijk niet alleen om de gebruikte 
materialen, maar ook om aspecten als de flexibiliteit van het gebouw en de beheerstructuur van het 
gebouw. Er moeten keuzes worden gemaakt in de ontwerpfase van nieuwbouw. Maar ook bij onderhoud en 
renovatie is het van belang om circulaire aspecten mee te nemen in de afwegingen.  

Resultaten
Partijen willen een gebouwpaspoort realiseren. Daarbij is de circulaire economie het uitgangspunt.  
In drie fasen geven zij de Green Deal gestalte:

Fase 1: start januari 2015. 
 - Onderzoeken, inventariseren, selecteren en bepalen welke gebouwkenmerken bepalend zijn voor de 

circulariteit van een gebouw.
 - Bepalen hoe de sociale, economische en ecologische waarden vastgelegd worden.
 - Ontwerpen en ontwikkelen van een gebouwpaspoort.

Fase 2: start maart 2015 tot begin 2016.
 - Uitvoeren van pilots.
 - Bepalen hoe de gebouwkenmerken en circulaire waarde worden vervat in het gebouwpaspoort.

Fase 3: start begin 2016.
 - Op basis van de pilots worden referentiewaarden herleid. Deze worden gebruikt voor een benchmark 

en waardering van de mate van circulariteit van een gebouw. 
Einddatum: 31 december 2016



Inzet en acties partijen
 - Deelnemers zorgen voor inhoudelijke input door het leveren van inzicht en deskundigheid.
 - Deelnemers kunnen een gebouw beschikbaar stellen ten behoeve van een pilot. 
 - Deelnemers die geen gebouw beschikbaar stellen voor een pilot spannen zich in om een inhoudelijke 

bijdrage te leveren. 
 - Alle deelnemers stellen voor de uitvoering van de Green Deal in 2015 en 2016 een financiële bijdrage 

van € 500 (excl. btw) per jaar beschikbaar. 

Inzet en acties Rijksoverheid
De Rijksoverheid:
 - spant zich in om de implementatie van de Green Deal Circulaire Gebouwen te bespoedigen en 

mogelijke belemmeringen hiervoor weg te nemen en werkt actief aan mogelijke oplossingen daarvoor;
 - zet zich in om de ontwikkelde kennis en inzichten breed te delen met relevante medeoverheden, 

instellingen en organisaties;
 - zet zich in om de vastgoedsector in Nederland te stimuleren om de circulariteit van gebouwen breed 

vast te leggen, bijvoorbeeld door gebruik van het gebouwpaspoort;
 - zorgt voor een programmamanager die vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 

het uitvoeringsproces van de Green Deal kan sturen en begeleiden. 
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Bijlage 1: Deelnemers
 - AAFM Facility Management 
 - ABN AMRO 
 - Alliander 
 - Arcadis Nederland 
 - Bouwen met Staal
 - Brink Groep
 - Brink Industrial 
 - Bruynzeel Storage Systems 
 - CBRE Global Investors
 - COFA 
 - Corporate Facility Partners 
 - De vereniging Facility Management Nederland 

(FMN)
 - Delta Lloyd Vastgoed
 - Delta Projectontwikkeling 
 - Desso 
 - Dura Vermeer Groep 
 - Dutch Green Building Counsil
 - Duurzaam Gebouwd
 - Eneco Zakelijk 
 - GOELST NL 
 - Green Innovations 
 - HEVO 
 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 - Humanagement 
 - IMSA-Amsterdam
 - INSID
 - Interface Nederland 
 - Koninklijke Bibliotheek 
 - KPMG Staffing & facilities 

 - KPN SSO: Real Estate Management
 - Kubus Informatiesystemen 
 - Linthorst installatietechniek 
 - Marcus Architecten
 - MVO Nederland
 - Nuon Energy
 - NTL Lemnis Holding 
 - Economische Impuls Zeeland
 - ORGA architect 
 - OVG Real Estate
 - P2P Consult
 - Philips 
 - Provincie Utrecht
 - Provincie Zeeland
 - Rau 
 - Real Capital Systems 
 - Resource Limburg
 - Saint-Gobain Ecophon
 - MG Winkelinterieur 
 - SNS BANK 
 - Stichting Agrodome
 - Stichting BRIQS
 - Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim
 - Stichting Circulaire Economie
 - Stichting Slimbouwen
 - Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen
 - The Green Energy Company
 - Unica Groep
 - VBI Ontwikkeling
 - Vereniging Integrale Bio-Logische Architectuur

3 | Green Deal


