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Inleiding
De partijen van het ‘Living Lab Utrecht Slimme en Gezonde Stad (SGS)’ richten zich op het
blijvend verbeteren van de stedelijke leefomgevingskwaliteit van de gemeente Utrecht. De
partijen bestaan uit de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en de gemeente en provincie Utrecht. Dit doen zij door in dit living lab
innovaties in beleid en best practices centraal te stellen en belemmeringen in regelgeving op
te sporen en door de mogelijkheid te bieden om innovatieve concepten en technieken toe te
passen. Het Living Lab Utrecht SGS kent vier werklijnen:
1.
Circulaire economie;
2.
Klimaatneutrale en klimaatbestendige stad;
3.
Schone en duurzame mobiliteit;
4.
Ontwerp en inrichting: uitnodigen tot gezond gedrag in de stad.
Het project ‘Onderzoek mogelijkheden voor platform circulaire economie’ is uitgevoerd in het
kader van de werklijn ‘Circulaire economie’.
Met het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ heeft het kabinet in september
2016 de ambitie voor een volledig circulaire economie in 2050 is vastgelegd. De gemeente
Utrecht heeft ook deze doelstelling omarmd. Utrecht is één van de snelst groeiende steden
van Nederland. Deze groei vindt voor een groot deel binnenstedelijk plaats en de ambitie is
om dit op een duurzame (en daarmee ook circulaire) en gezonde manier te laten plaatsvinden.
Het Beurskwartier en de Merwedekanaalzone in Utrecht zullen verder verstedelijken.
Betrokken overheden werken aan de klimaat- en energieopgaven die hiermee samenhangen.
Voor Utrecht is circulair bouwen de norm en dit is vastgelegd als één van de ambities voor
het nieuw te bouwen Beurskwartier in het centrum van Utrecht. Eén van de manieren om dit
te realiseren is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van materialen voor de bouw.
Hiervoor zijn landelijk diverse platformen ontwikkeld of nog in ontwikkeling. Repurpose en
IMIX projecten BV hebben de opdracht gekregen om te onderzoeken op welke manier de
markt optimaal kan worden gemotiveerd om vergaand materiaalhergebruik uiteindelijk
daadwerkelijk te realiseren in deze gebiedsontwikkeling.
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Definities en begrippen
In dit onderzoek zijn de volgende definities gehanteerd bij het gebruik van deze termen:
Circulair bouwen:

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en
hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur,
zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de
leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten.
Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en
bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en

later. (Definitie van de Transitie-agenda Bouw)
Circulair materiaalgebruik: In dit onderzoek is de focus expliciet gelegd op het opnieuw
toepassen van al eerder gebruikt materiaal, ook wel genoemd
‘secundair bouwmateriaal’ en bouwmateriaal waarin een relatief
hoge component hergebruikt grondstof of basismateriaal is
verwerkt, ook wel genoemd ‘circular inputs’. Dus niet
demontabel bouwen met nieuwe materialen, niet
energieopwekking, energiezuinig produceren en niet diverse
andersoortige aspecten die een bredere definitie van circulair
impliceert.
Bouwmateriaal hergebruik: Het toepassen van een bouwmateriaal dat een eerdere
toepassing heeft gekend, is gedemonteerd, eventueel bewerkt
en opnieuw wordt toegepast in een nieuwbouwproject.
Platform:
Een hulpmiddel dat wordt ingezet om de transacties van
bouwmaterialen die vrijkomen uit sloop en demontage van
gebouwen naar nieuwbouwprojecten te faciliteren (gebruikte
synoniemen: Tool en Instrument).

Samenvatting
De overheid streeft naar het realiseren van een volledige circulaire economie in 2050. Eén van
de aspecten hierbij is circulaire nieuwbouw. Eén van de manieren om dat te stimuleren, is het
bij elkaar brengen van vraag en aanbod van materialen voor de bouw. De partijen van het
Living Lab Utrecht Slimme en Gezonde Stad (SGS) hebben Repurpose en IMIX projecten BV
opdracht gegeven te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in de markt voor het
Beurskwartier voor het opzetten van een platform (fysiek / digitaal) met als doel het mogelijk
maken van circulaire nieuwbouw door het bijeenbrengen van vrijkomende materialen uit sloop,
verbouw en demontageprojecten en de vraagspecificaties die bij nieuwbouwontwerpen
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worden gesteld (gezien vanuit de verschillende standaardfases die voorkomen bij
nieuwbouwprocessen). En om vervolgens te onderzoeken hoe deze verkenning van de
mogelijkheden kan worden omgezet in instrumenten die de gemeente kan inzetten bij
gebiedsontwikkeling en tenders. Hierbij werd gedacht aan instrumenten als marktplaatsen,
hubs, databases: informatie-technische of fysieke hulpmiddelen om de transactie te faciliteren
van herbruikbaar bouwmateriaal.
Vervolgens is deze onderzoeksvraag verder uitgewerkt in de vraag hoe de gemeente Utrecht
als grondverkopende partij in het Beurskwartier in ca. 2021 de projectontwikkelaars kan
stimuleren dat zij vanuit hun marktpositie op een positieve manier gemotiveerd maximaal
circulair materiaal professioneel toepassen in hun bouwprojecten.
In dit onderzoek is daarom uitgebreid onderzocht welke ‘platforms’ er op dit moment
beschikbaar zijn en welke rol deze in het circulaire proces spelen. Er is een grote
verscheidenheid aan tools in diverse fasen van projectontwikkeling, die op verschillende
onderdelen van het (circulaire) bouwproces effect hebben op het hergebruik van
bouwmaterialen.
Parallel hieraan is met een groot aantal belangrijke opdrachtgevers in de bouwsector (die in
binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, zoals het Beurskwartier actief zijn), in de vorm van
gesprekken met de deskundigen binnen die bedrijven, uitgebreid onderzocht waaraan
platforms moeten voldoen en welke hiervoor het beste toepasbaar zijn.
Daarbij kwamen de volgende conclusies naar voren:
De opdrachtgevers in de bouwsector gaven vrijwel unaniem aan dat het stimuleren van een
platform dat op instrumentaal niveau de transacties van materialen faciliteert (marktplaats,
database, hub etc.) in hun ogen slechts beperkte invloed heeft op de mate van hergebruik,
omdat er voorafgaand in het proces eerst de condities gecreëerd moeten worden waarbij
hergebruik en platforms echt nodig worden.
De conclusie van deze interviews is dat het meest effectieve instrument dat de overheid kan
ondersteunen geen ‘platform’ is zoals verwacht, maar een ingreep die veel eerder in het proces
een rol speelt: de instrumenten ‘regelgeving’ en ‘uitvraag’.
Hierbij kwamen als belangrijkste randvoorwaarden naar voren:
➢ Duidelijke concrete meetbare uitdagende circulaire doelstelling omschrijven, evt. met
beoogde accenten en sub-thema’s. Geen containerbegrippen, maar exact geformuleerd
(concrete doelstelling). Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verplichte MPG eis van
bijvoorbeeld 0,5.
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➢ Wel op een zodanig abstract niveau dat er voldoende gelegenheid is voor de bedrijven
om hun actuele innovatie in dit project een stap verder te brengen (innovatievrijheid).
Binnen de MPG, met de vrijheid om extra milieuberekeningen te maken volgens de
norm, is er ruimte om allerlei verschillende soorten innovatie producten toe te passen,
zonder er één specifiek voor te schrijven.
➢ De werkelijke prestatie moet transparant en publiek gemeten, getoetst en bij voorkeur
gewaardeerd worden. Bij een instrument als de MPG is het hierbij van belang om de
gehele MPG berekening en de losse milieuberekeningen te toetsen op juistheid.
➢ Wanneer in de praktijk niet wordt voldaan aan de doelstellingen dient dit consequenties
te hebben (gelijk speelveld en beloften nakomen).
➢ Professionele interne (dat werd door sommigen heel belangrijk gevonden)
ondersteuning binnen de gemeente voor inpassing in (vaak nog ongeschikte
nieuwbouw-) regels tijdens het ontwikkelproces (ambtelijke deskundigheid). Bijvoorbeeld
hoe in dit verband om te gaan met het begrip gelijkwaardigheid.
Belangrijke opmerking hierbij is de snelle ontwikkeling die circulair bouwen momenteel
doormaakt, waardoor de platforms snel van systeem en (hoofd)rol wisselen en zich nog
moeten bewijzen als duurzaam businessmodel.
Op basis van de analyse van de geschiktheid van de verschillende circulaire meetinstrumenten
voor gebiedsontwikkeling (zoals het Beurskwartier) is het meest effectieve instrument als volgt
te definiëren:
Aanbesteding van de diverse ontwikkelposities op basis van een vaste grondprijs,
waarbij de meting van de circulair prestatie wordt gedaan middels de Milieu Prestatie
Gebouw (MPG). Hierbij wordt de MPG-score voor dit project op een zodanig uitdagend
niveau gesteld dat circulair materiaalgebruik noodzakelijk wordt, maar er toch
voldoende ruimte blijft voor de marktpartijen om te bepalen op welke manier (middels
welke innovatie) dat wordt gerealiseerd. Indien de gemeente niet de aanbestedende
partij is zou deze methode ook effectief werken indien deze norm wordt gevraagd via de
omgevingsvergunning.
Vanuit het perspectief van een (uitvragende) overheid is bij inzet van zo’n instrument het effect
het grootst in het vroege definitiestadium. Dit door dan al serieus in te steken op circulair met
een heel concrete en uitdagende doelstelling. Wanneer dit lukt zullen de praktische materiaalhandel ondersteunende tools echt relevant en noodzakelijk worden in een (soms jaren) later
stadium. Op dat moment zullen de opdrachtgevers in de bouw en de uitvoerende partijen
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keuzes maken welke tools ze dan het beste kunnen inzetten om hun beloofde doel te
realiseren.
Vrijwel alle partijen begonnen overigens met de wens dat ‘circulair’ snel wordt verankerd in
landelijke wetgeving (met duidelijke voorkeur voor het structureel opschroeven van de MGP),
omdat dit in de veelheid van belangen en verhoudingen in het bouwproces de druk bij
koplopers weghaalt om deze vernieuwing steeds te moeten ‘verkopen’ tegen de heersende
marktmechanismen in. Er is dan geen discussie meer nodig met de grondeigenaar,
projectontwikkelaar en/of de belegger over of men innovatief circulair wil bouwen, omdat het
als noodzaak gezien wordt. Een ontwikkelaar hoeft dan dus niet een belegger over te halen
om innovatief (met alle bijkomende risico’s en extra kosten) in een project te investeren, maar
alleen maar aan te geven dat dit noodzakelijk is omdat ze anders geen grondpositie,
ontwikkelkans of omgevingsvergunning meer krijgen.
De bouw van het Beurskwartier kan een goede gelegenheid bieden om te bepalen op welke
wijze de MPG in lijn met de voortgang van innovaties op een ‘realistisch uitdagend’ niveau kan
worden gesteld, zodat partijen in toenemende mate hergebruik toepassen in hun
bouwprojecten.

Onderzoeksopdracht
5.1. Onderzoeksopdracht

De partijen van het Living Lab Utrecht Slimme en Gezonde Stad en de onderzoekers hebben
samen de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
I.

Hoe kan de gemeente Utrecht in het Beurskwartier in ca.
2021 het voor de opdrachtgevers (zoals projectontwikkelaars,
woningbeleggers, woningcorporaties en ontwikkelende
bouwondernemingen) aantrekkelijk maken om proactief
circulair materiaalgebruik toe te passen in hun
bouwprojecten?

II.

Aan welke randvoorwaarden moet het meest effectieve
instrument (digitaal platform, marktplaats, hub of anders) bij
gebiedsontwikkeling voldoen om circulaire nieuwbouw te stimuleren door het
bijeenbrengen van vrijkomende materialen uit sloop, verbouw en
demontageprojecten en de vraag naar materiaal bij nieuwbouwprojecten?

8|33

ONDERZOEK MOGELIJKHEDEN PLATFORM CIRCULAIRE NIEUWBOUW

III.

Wat zijn de concrete mogelijkheden in de markt voor het inzetten van al bestaande
platforms (fysiek / digitaal) om bovenstaand doel te bereiken voor het Beurskwartier?

5.2. Aanpassing onderzoeksopdracht

De onderzoeksvragen zoals opgesteld bij de opdrachtverlening van dit onderzoek, is
gaandeweg het onderzoek aangepast samen met en door de onderzoekscommissie, onder
andere op basis van de eerste bevinden vanuit de markt. In bijlage F staat omschreven hoe
het proces is verlopen om hier te komen.

Onderzoeksmethode
De 3 subvragen die zijn gedefinieerd voor dit onderzoek zijn ieder op de meest geschikte
wijze onderzocht.
Subvraag

I

aantrekkelijk

–

Hoe
maken

kan
om

de

gemeente

proactief

het

voor

hergebruikt

opdrachtgevers

materiaal

toe

te

passen?
In uitgebreide persoonlijke interviews en gesprekken is per partij gezocht naar de belangrijkste
blokkades voor die partij om circulair materiaalgebruik grootschalig toe te passen, vanuit de
gedachte dat het meest effectieve platform daar een oplossing voor zal kunnen bieden. Er is
met 16 belangrijke opdrachtgevers gesproken, zowel directieleden, acquisitiemanagers als de
duurzaamheids- of circulaire managers die bij grote ondernemingen actief zijn. In het laatste
hoofdstuk staan deze partijen genoemd. De bedrijven zijn geselecteerd met het doel een breed
scala aan typen ondernemingen in beeld te brengen vanuit een breed scala aan rollen in het
bouwproces. Dit betrof alle typen bedrijven die actief zijn in de initiatieffase in een
opdrachtgeversrol, omdat vanuit die startpositie wordt bepaald of en in hoeverre in het verdere
proces een circulaire ambitie wordt ingevuld. Primair zijn dat de (al dan niet bouwende)
ontwikkelaars, woningbeleggers en woningcorporaties. Per groep is een aantal
vooraanstaande partijen geïnterviewd die zowel in Utrecht als landelijk actief zijn. In het laatste
hoofdstuk staan de bedrijven die input hebben geleverd vermeld. De interviewer is zelf vele
jaren actief in diverse opdracht-gevende rollen in het ontwikkelproces, en kon dus vanuit
ervaring inhoudelijk doorvragen. De interviews zijn anoniem in het onderzoek betrokken,
waardoor geïnterviewden de bedrijfsvisie op dit onderwerp vrijelijk konden communiceren. De
partijen waardeerden deze persoonlijke onderzoeksmethode; meermalen werd erbij vermeld
dat dit beter werkt dan de diverse grote openbare circulaire bijeenkomsten, waar vanuit
bedrijven relevante invalshoeken soms niet worden gedeeld omwille van het publieke imago.
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Inhoudelijk is vanuit vijf onderliggende vragen het gesprek gevoerd, met als doel een
zorgvuldige weergave te bereiken van de opvattingen van het bedrijf. De vragen zijn terug te
vinden in bijlage A.
Subvraag II – Aan welke randvoorwaarden moet het meest effectieve
instrument

bij

gebiedsontwikkeling

voldoen

om

hergebruik

van

bouwmateriaal in nieuwbouw mogelijk te maken?
Vanuit de analyse van de beschikbare platforms is in de interviews met de opdrachtgevers in
de bouw uitgebreid stilgestaan bij het instrument dat het meest effectief kan werken om de
grootste knelpunten op te lossen. Zo zijn criteria naar boven gekomen op welke wijze die
voldoen dan wel tekortschieten en welke verbeteringen zouden kunnen worden doorgevoerd.
Subvraag III – Wat zijn de concrete mogelijkheden voor het inzetten
van bestaande platforms?
Op basis van de gesprekken met de diverse opdrachtgevers in de bouw is een doorsnee
ontwikkelprocesmodel opgesteld rond het thema bouwmateriaal. Elke stap waarbij
beslissingen worden genomen over hergebruik van bouwmateriaal is uitgewerkt. Bij elke
processtap is gekeken welke type instrumenten kunnen bijdragen aan (meer) hergebruik. De
zeven verschillende type instrumenten: 1. Kennisbron voor het formuleren van de visie en het
doel van hergebruik 2. Meetinstrument 3. Procesmodel 4. Rekenset gemiddelden 5. Vindinstrument 6. Koop-instrument 7. Bouwhub. Deze zeven verschillende types instrumenten
worden beknopt genoemd en toegelicht. Er zijn circa 25 instrumenten bekend die vallen onder
één van deze zeven types. Deze staan in bijlage D staan. Van 17 van deze 25 instrumenten
is de ontwikkelaar of beheerder geïnterviewd om zo inzicht te krijgen in de werking van dit
instrument, het effect ervan en wat deze tijdens het ontwikkel- en bouwproces kan betekenen.
De bedrijven waar deze ontwikkelaars en beheerders werken zijn vermeld in het laatste
hoofdstuk. De interviewer is zelf actief in het hergebruiken van bouwmaterialen en bekend met
de meeste tools in de praktijk. De vragen zijn terug te vinden in bijlage B.
Op basis van de uitkomsten vanuit de opdrachtgevers in de bouw is ingezoomd op het meest
gewenste instrument van de zeven, namelijk het meetinstrument. Alle zeven beschikbare
meetinstrumenten zijn verder onderzocht en met elkaar vergeleken. Het best beschikbare
instrument is nader toegelicht en vergeleken met de wens van de opdrachtgevers.
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De wensen van de opdrachtgevers in de bouw
7.1. Uitkomst input van opdrachtgevers in de bouw

Uit de gevoerde gesprekken met 16 opdrachtgevers in de bouw komt het volgende algemene
beeld naar voren.
Er werd zonder uitzondering aangegeven dat de bedrijven er volledig van overtuigd zijn dat
circulair bouwen de toekomst heeft en nu zou moeten worden ingezet. Motivatie en ambitie
om het bouwen circulair te maken, is alom aanwezig. Er blijkt echter een grote mate van
diversiteit aan zienswijzen te bestaan op de manier waarop het circulair bouwen kan worden
gestimuleerd. ‘Het belangrijkste knelpunt’ wordt op dit moment door vrijwel elke partij op eigen
wijze ervaren. Daarbij is de positie van de betreffende partij in het proces belangrijk, maar ook
daarbinnen zijn er vanuit de verschillende bedrijfsculturen en beleidsplannen andere
perspectieven op wat de meest urgente oplossingen zijn die zouden moeten worden ingezet.
De aanvankelijke hypothese van dit onderzoek – dat het stimuleren van materiaalplatformen
van groot belang is om het circulair bouwen te stimuleren – werd geheel niet bevestigd. Vrijwel
geen van de partijen (één uitgezonderd) kwam zelf met die suggestie. Bij het doorvragen
hierover kwam vrijwel unaniem naar voren dat partijen vinden dat er eerst een aantal andere
knelpunten moet worden opgelost, voordat ze toe zijn aan de veel later in het ontwikkelproces
opdoemende problematiek om materiaal te vinden en te verhandelen – waar platformen
primair toe dienen.
De vraag waar platforms aan moeten voldoen werd meestal vertaald naar de vraag welke
criteria aan de inkoop van secundair materiaal moeten worden gesteld. Daarbij werd steeds
aangetekend dat de opdrachtgevers in de bouw via hun uitvraag, PVE of opdracht vaak wel in
belangrijke mate bepalend zijn voor de mate van hergebruik van materiaal, maar dat pas aan
het eind van het ontwikkelproces de daadwerkelijke inkoop van bouwmateriaal plaatsvindt. Het
gebruik van materiaalplatforms volgt dus op de behoefte aan secundair materiaal en die volgt
uit de vorm van opdrachtverstrekking. Wanneer er een grote behoefte aan secundair materiaal
is (enorme vraag), is de verwachting dat het aanbod en de tools waarmee dit beschikbaar komt
navenant meegroeit.
Vanuit die redenering vervolgden gesprekken meestal in de richting van de middelen die
kunnen worden ingezet om een vergaande circulaire ambitie bij opdrachtgevers in de bouw te
stimuleren, als eerste urgentie.
Bedrijven hechten sterk aan de verbinding van circulaire innovatie met hun bedrijfsbeleid. Zij
willen (moeten) zelf bepalen welke volgende vernieuwing in te passen is bij de lopende
activiteiten en het werkende bewezen bedrijfsmodel, om het risicoprofiel niet onaanvaardbaar
te vergroten (vanuit het belang van aandeelhouders en medewerkers). Meermaals werd
daarom aangegeven dat het stimuleren van 1 platform eerder belemmerend werkt dan
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stimulerend. Als die keuze bij de bedrijven zelf blijft, kunnen zij zelf het meest geschikte
platform kiezen dat het beste aansluit bij hun eigen werkmethode. Ook levert dat gezonde
concurrentie op tussen platformen die de ontwikkeling alleen maar helpt. Bovendien zijn deze
platformen pas net aan de ontwikkeling begonnen, is de ontwikkeling hiervan nog zeer
veranderlijk en ongewis en is tijdens de bouw van het Beurskwartier over een paar jaar het
aanbod misschien wel heel anders dan de concepten die nu in ontwikkeling zijn.
De belemmeringen om hergebruikte materialen toe te passen die wel als meest relevant
genoemd zijn:
1. Onduidelijke definities ‘circulair’
2. Veel verschillende en nog beperkt consistente meetmethodes voor ‘circulair’
3. Beoordeling tenders – gebrek aan level playing field (nog vaak wordt bij beperkte

waardering van gevraagde kwalitatieve / innovatieve meerwaarde toch het hoogste bod
gekozen of worden beloftes niet gehandhaafd)
4. Nog nauwelijks haalbare inpassing in de specifieke bedrijfsprocessen van de

ontwikkel- en bouwondernemingen
5. Nauwelijks circulaire producten met de vereiste garanties
6. Koplopersrisico– het overtuigen van partners en klanten
7. Kennisachterstand gemeentelijk apparaat als het gaat om de mogelijkheden om

circulair bouwen met secundaire materialen binnen bestaande regelgeving in te passen
8. Mogelijkheden optimale teamsamenstelling (tenders)
9. Bouwregelgeving laat veel te weinig ruimte om secundair materiaal opnieuw toe te

passen (deurhoogte, isolatie-eisen, etc.)
10. Er zijn nog geen werkende businessmodellen op (onderdelen van) het circulaire

bouwproces
7.2. Het beste ‘platform’

Er blijkt uit dit onderzoek overduidelijk geen behoefte aan het stimuleren van een bepaald
‘platform’ dat de fysieke materiaaltransacties faciliteert om hergebruik binnen het
Beurskwartier te stimuleren. Liever kiezen partijen t.z.t. zelf het beste platform dat zal zijn
ontwikkeld als het zover komt in het ontwikkelproces dat circulaire materialen nodig zijn, of
laten zij die ruimte aan de bouwbedrijven en stimuleren zij de onderlinge vrije concurrentie
door juist niet 1 platform te stimuleren.
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Daarentegen is er één onderwerp dat door velen genoemd is als het meest effectieve
instrument om daadwerkelijk hergebruik op te schalen: wetgeving. Dat lijkt tegenstrijdig en
vrijwel iedereen zei er ook iets bij als: ’het klinkt misschien flauw, maar…’
De overwegingen daarbij zijn als volgt genoemd (door velen):
➢ Nu vereist innovatief handelen, in een proces dat vele partners kent,
dat iemand de nek moet uitsteken en alle partners en -nog lastigerde klanten (kopers, huurders, investeringsfondsen, banken) moet
overtuigen van het nut van iets dat extra inspanning vergt, waarvan
succes ongewis is, hoogstwaarschijnlijk geld kost en vaak minder
kwaliteit oplevert. Veel bedrijven hebben beleidsdoelstellingen en
eisen aan risicobeheersing waar dit soort ongewis experimenteren
meestal niet in past of zelfs haaks op staat. Als het wet is ‘zeurt niemand meer en doen
we het gewoon’, aldus een geïnterviewde.
➢ Omdat er geen centrale regels zijn, is er een wildgroei aan normen en meetmethoden,
waardoor enerzijds steeds weer tijd, dus geld, besteed moet worden aan toepassing van
‘weer een nieuwe variant’, en anderzijds minder diepe doorontwikkeling van kennis en
ervaring plaatsvindt.
➢ Er is momenteel op goede locaties genoeg financiële ruimte in de woningbouw om een
bepaalde verzwaring van normen c.q. meerkosten daarvan op te vangen in de koopsom.
➢ Uniformiteit van regels betekent ook dat producten en deskundigheid (ook bij
gemeenten) zich gerichter en verder ontwikkelen.
➢ De ervaring met steeds verder verlaagde EPC is dat dit goed werkte:
juist (en alleen) daardoor is de bouw energiezuiniger geworden.
Vrijwel iedereen vraagt zich af waarom we niet 'gewoon’ hetzelfde
doen met de MPG.
➢ Als het wettelijk gereguleerd wordt, is de vraag niet meer ‘of’, maar
‘hoe’. Daarmee ontstaat meer druk c.q. ruimte om budget toe te kennen aan een circulair
experiment. Iedereen wil graag actief kunnen bijdragen aan versnelling van circulair
bouwen, waarbij verwacht wordt dat regulering het meest effectief is.
➢ Een gebiedsontwikkeling als het Beurskwartier zou zich (mede door de zeer goede
woningmarkt) goed kunnen lenen om zo’n beoogde landelijke goed aangescherpte norm
in de praktijk te testen.
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Kanttekening die gemaakt werd, is dat de regels niet moeten ‘doorschieten’, maar wel
mogen uitdagen en goed moeten aansluiten op de recente innovatie en zo een haalbare stap
vooruit stimuleren.
7.3. Verbetering

Veelgehoorde opmerking is: ‘er zijn veel normen waar circulair materiaalgebruik een beetje in
zit, maar geen van allen werkt al goed genoeg’. De landelijk opgelegde MPG norm met
bovengrens lijkt de meest toegepaste norm, maar de kennis daarvan, de toepassing en
handhaving zijn nog relatief beperkt. De markt maakt nu kennis met dit instrument.
Hierbij werd ook meerdere malen de kanttekening geplaatst dat een gebouw dat flexibel en
kwalitatief degelijk genoeg is om ‘oneindig’ mee te gaan en steeds nieuw gebruik kan opnemen
ook een vorm van circulair (ver)bouwen is die gehonoreerd zou moeten worden in de norm.
7.4. Het meest aantrekkelijke instrument

Als een ‘platform’ iets breder wordt geïnterpreteerd als een ‘instrument’, zoals diverse
geïnterviewden suggereerden, wordt de oorspronkelijke onderzoeksvraag: ‘met welk
instrument kan de overheid, in casu de gemeente Utrecht in het Beurskwartier, de toepassing
van hergebruikmateriaal zodanig stimuleren dat de betrokken partijen uit eigen beweging de
stap naar grootschalig hergebruik maken’.
De interviews leverden een aantal vormen op, met daarin een duidelijke lijn. Als meest
wenselijk instrument werd een aantal criteria genoemd, die samengevoegd in 1 ‘ideaalmodel’
de volgende definitie opleveren:
Voor ons is het meest aantrekkelijke instrument waarmee wij uitgedaagd worden om
grootschalig hergebruik te gaan realiseren op de schaal van het Beurskwartier: een uitvraag
voor een woongebouw die voldoet aan de volgende criteria:
a. Een heldere goed gedefinieerde definitie van de vorm van circulariteit die de gemeente

beoogt.
b. Een scherp gedefinieerde, objectief meetbare doelstelling die de gemeente beoogt met

de uitvraag of met aanvullende regelgeving.
c.

Mogelijk voorzien van zo goed mogelijk gedefinieerde aanvullende aandachtspunten
die de gemeente daarin beoogt.

d. Een grote mate van vrijheid voor de inschrijver om de oplossingsmethode (bijvoorbeeld

een platform naar eigen voorkeur) toe te passen waar de visie en de kracht van de
inschrijvende organisatie maximaal onderscheidend vermogen kan opleveren.
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e. Zekerheid dat de selectie op basis van een objectieve meetbare controleerbare

selectieprocedure plaatsvindt.
f.

Selectie door een open en publieke jury. Dit voor een aantal (wel meetbaar
gedefinieerde) aspecten, wat door sommige geïnterviewden erg wordt gewaardeerd,
omdat de dialoog ook in kennisdeling een interessante rol kan spelen. Genoemd
aandachtspunt is de beoordeling door een eenkoppige jury of adviesbureau, die het
risico van eenzijdigheid met zich meebrengt waar een bredere groep veelal meer
invalshoeken belicht.

g. Het beloofde meetbare doel dient ook getoetst te worden aan het einde van het proces.

Indien een partij niet voldoet aan de gestelde eisen, dan dient dit consequenties te
hebben.
In aanvulling hierop kwamen incidenteel nog de volgende wensen naar voren:
h. Professionele ondersteuning vanuit het gemeentelijk apparaat (intern, geen extern

adviesbureau) om circulaire bouw binnen de mogelijkheden van de huidige wet- en
regelgeving zoveel mogelijk actief en creatief te faciliteren en stimuleren. Bijvoorbeeld
door als gemeente soepel te zijn bij de omgevingsvergunning als het gaat om
secundaire bouwproducten waarvan nog niet bekend is wat de exacte afmetingen
zullen zijn. Zo zijn er diverse andere stappen in het proces waarbij de gemeente een
belangrijke rol kan spelen om ruimte te creëren voor hergebruikmogelijkheden.
i.

Indien er een noodzaak is tot hergebruik in het ontwerpstadium de marktpartijen
aanvullend voorzien in informatie over het lokale materiaalaanbod en actieve
organisaties.

Hoewel niet allen er zo over denken, gaven een aantal geïnterviewden aan dat een financiële
compensatie wenselijk kan zijn bij een bepaalde innovatie of extra prestatie. Dit omdat deze
innovaties in het experimentele stadium nog extra onrendabele kosten met zich meebrengen.
Die onrendabele kosten komen bij een bieding ten laste van de grondwaarde waardoor een
lagere grondprijs nodig is. Als alleen op laagste prijs wordt aanbesteed zou bij die innovatie
concurrentiekracht verloren gaan.
Andersom zijn er partijen die dat juist bestrijden, omdat zij vinden dat subsidie of korting de
zoektocht naar werkelijk rendabele circulaire businessmodellen eerder vertraagt dan versnelt.
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Tools voor een circulair bouwproces
8.1. Van lineair proces naar circulair proces

Hergebruik blijkt volgens geïnterviewde partijen in de praktijk uiteindelijk, ondanks vaak
ambitieuze plannen, toch zeer lastig realiseerbaar. Er is vaak geen doel om te gaan
hergebruiken van begin af aan en het bestaande bouwproces is hier onvoldoende voor
ingericht, waardoor er nauwelijks anticipatie mogelijk blijkt. In de praktijk is daardoor te zien
dat structureel hergebruik in een bouwproject alleen slaagt wanneer het proces, van idee tot
aan oplevering, is ingericht op hergebruik. Alleen dan kan hergebruik slagen binnen budget,
planning en projectkaders. Aangezien het hele proces dan net iets anders gaat, betekent dit
ook dat elke partij die betrokken is in het proces met een nieuwe manier van werken te maken
krijgt. Diverse tools kunnen helpen om dit proces goed te laten verlopen.
Op basis van de input van de diverse opdracht gevende partijen is het ontwikkelproces in kaart
gebracht vanuit de ‘optiek’ van een bouwmateriaal. Deze is in bijlage C te vinden. Bij vrijwel
elke stap wordt een beslissing gemaakt over de toe te passen bouwmaterialen (waardoor
kansen voor hergebruik ontstaan of
juist deuren worden gesloten). Op
basis hiervan is in dit schema
aangegeven welke 7 verschillende
types tools daarin hergebruik kunnen
faciliteren.
8.2. Zeven typen tools

Voor alle zeven verschillende typen tools is in kaart gebracht wat het huidige aanbod is. De 25
gevonden tools staan in bijlage D. Van deze 25 zijn 17 ontwikkelaars en beheerders benaderd
om in kaart te brengen waar de markt nu staat. De gestelde vragen aan deze partijen staan in
bijlage B. De 7 verschillende typen tools zijn:

1. Kennisbron voor het formuleren van de visie en het doel van hergebruik

Omschrijving: Een plek waar informatie te vinden is over: circulair
bouwen, bouwen met bestaande bouwproducten, verschillende
procesmodellen, praktijk voorbeelden en praktijk lessen,
vergelijking van verschillende meetmethodes en diverse
noodzakelijk en handige platforms en tools. Dit alles met één doel,
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de opdrachtgevers in de bouw helpen hun abstracte circulaire ambitie te vertalen naar
een helder en gemakkelijk meetbaar doel.
Huidig aanbod: Platform 31 heeft het Groenboek Circulaire Gronduitgifte waarin staat
hoe een circulaire doelstelling te formuleren. Kok de Roadmap Circulaire Gronduitgifte
gaat hierop in. Wel zijn deze tools nog zeer abstract als het gaat om een doel
definiëren. Op de website www.circulairondernemen.nl is van alles te vinden over wat
er in Nederland aan circulaire (product)ontwikkelingen gaande is, maar geeft ook nog
niet voldoende informatie om een goede visie en doel te formuleren.
Ontwikkeling: Het platform CB23 (o.l.v. Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, De
Bouwcampus en NEN) heeft als doel om een uniforme omschrijving te creëren voor de
term circulair (zodat iedereen er hetzelfde onder verstaat). Dit kan helpen bij het
formuleren van een circulair doel wanneer dit ‘containerbegrip’ een veel kleinere
‘container’ is geworden.

2. Meetinstrument

Omschrijving: Een eenduidige meetmethode voor de eenduidige
hergebruikdoelstelling. Deze helpt om de doelstelling te formuleren
en om deze meetbaar te maken voor elke partij op elk moment in het
proces.
Huidig aanbod en ontwikkeling: Er zijn 7 verschillende soorten
meetmethoden die hergebruik meten. In hoofdstuk 9 wordt ingegaan op deze
meetinstrumenten.

3. Procesmodel

Omschrijving: Een plan van aanpak voor het
bouwen met herbruikbare bouwmaterialen.
Dit PvA gaat in op de aanvullende nodige
stappen bij het bestaande proces (van idee
tot oplevering). Daarnaast is duidelijk wie
welke rol daarin heeft zodat onverwachte
kosten of te laat inplannen van
werkcapaciteit wordt voorkomen.
Huidig aanbod: Het Groenboek Circulaire Gronduitgifte en de Roadmap Circulaire
Gronduitgifte gaan kort in op hoe men het proces kan bewandelen tot en met de
aanbesteding. Er zijn geen procesmodellen bekend die na de overdracht van de grond
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omschrijven hoe het lineaire ontwerpproces zo te veranderen is dat hergebruik
verankerd wordt in elke processtap. Om die reden ontwikkelen partijen, die iets met
hergebruik willen of moeten, op dit moment individueel.
Ontwikkeling: Over de ontwikkeling van circulaire procesmodellen is niets publiek
bekend.

4. Rekenset gemiddelden

Omschrijving: Om tijdens de eerste berekeningen al
vat te krijgen op de kosten / opbrengsten van
hergebruik ten opzichte van alternatief nieuw
bouwmateriaal, wordt in de praktijk een standaard
rekenset met referentiewaarden vaak genoemd als
een handige tool. Ook kan deze tool inzicht geven
in wat er gemiddeld is hergebruikt, zodat er betere
grip is op de kans dat herbruikbaar materiaal ook
echt beschikbaar is.
Huidig aanbod: géén
Ontwikkeling: géén

5. Vind-instrument

Omschrijving: Een tool waarmee het mogelijk is om aanbod te vinden binnen de
beoogde criteria. Denk hierbij aan het diverse (toenemende) aantal online
bouwmarktplaatsen en de aanbodsites van diverse partijen die handelen in
bouwproducten.
Huidig aanbod: Er zijn inmiddels tientallen aanbieders van herbruikbare
bouwmaterialen die online inzichtelijk zijn. Voorbeelden zijn Oogstkaart.nl, Insert.nl,
Gebruiktebouwmaterialen.com, Urban Mining Collective en Madaster. Al deze partijen
hebben een aanbod van secundair bouwmateriaal beschikbaar of verwijzen daarnaar
bij derden.
Ontwikkeling: Er komen steeds meer Bouwmarktplaatsen en aanbieders bij, die van al
het herbruikbaar aanbod steeds meer online zetten. Dit heeft het voordeel dat er meer
aanbod via internet te vinden is, en als nadeel dat elke aanbieder weer anders werkt
(de site zelf, de voorwaarden, de diensten eromheen, etc). Online zoeken naar
herbruikbaar aanbod wordt met meer aanbieders dus ook steeds ingewikkelder (Op
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basis van het Onderzoek voorwaarden gebruik bouwmarktplaatsen, te verkrijgen op
www.bouwmarktplaats.nl).

6. Koop-instrument

Omschrijving: Vaak is deze tool gekoppeld aan de vindtool,
waarmee direct de gevonden materialen ingekocht kunnen
worden. Andere vormen van deze tool zijn ook mogelijk om
makkelijk en snel materialen die (nog niet) beschikbaar zijn
te kopen.
Huidig aanbod: Een aantal Bouwmarktplaatsen en vele online handelaren bieden de
mogelijkheid om materiaal te kopen. Bij veel andere vind-instrumenten is het alsnog
noodzakelijk om via die tool zelf contact op te nemen met de verkoper en daarmee
inkoopafspraken te maken. Uit het eerdere Onderzoek Voorwaarden
Bouwmarktplaatsen blijkt dat een inkoper nu circa 10 minuten per nieuw bouwproduct
heeft om deze volledig in te kopen. Het huidige aanbod van koop-instrumenten is hier
niet op ingesteld.
Ontwikkeling: Het aantal Bouwmarktplaatsen neemt nog steeds toe, zo ook het aantal
aanbieders met een koopmogelijkheid. Een centrale inkoopplek waar men snel
herbruikbaar materiaal kan bestellen, is nog niet bekend.

7. Bouwhub

Omschrijving: Wanneer er geen tijdelijke en goedkope
opslag mogelijk is bij de aanbieder of afnemer, is het
interessant om uit te zoeken of tijdelijke opslag in een
hub kan en zo ja, of dit een financieel voordeel oplevert
t.o.v. een traditioneel opslag-/ overslag bedrijf.
Huidig aanbod: In Utrecht is de Bouwhub Utrecht
gevestigd. Het doel is om hier maximaal 2 weken lang materialen in de opslag te
hebben liggen tot en met levering. Langer opslaan (van bijvoorbeeld vroeger
vrijkomende bouwmaterialen) is niet mogelijk. In de a.s. nieuwe hub van Volker
Wessels in Amsterdam zal dit wel mogelijk zijn. Langere opslag bij Djinny is ook
mogelijk.
Ontwikkeling: Het aantal hubs neemt langzaamaan toe, vooral om binnenstedelijke
projecten efficiënter te bevoorraden en milieuwinst te behalen. Transport over water en
retourstromen recyclen zijn de volgende ontwikkelingsstappen.
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Meetinstrumenten markt
Uit de interviews met de opdrachtgevers in de bouw komt duidelijk naar voren dat een goede
‘uitvraag’ de grootste positieve invloed heeft op circulair bouwen met hergebruikte
bouwmaterialen, waarbinnen van de 7 verschillende hierboven genoemde typen tools het
meetinstrument het meest gewenst is.
In dit hoofdstuk wordt dit instrument daarom verder onderzocht, met als doel de meest
geschikte voor het Beurskwartier te definiëren.
9.1. Huidig aanbod verschillende meetinstrumenten

Er zijn 7 veel toegepaste meetinstrumenten waarbinnen hergebruik een positieve invloed heeft
op de score. Dit zijn:
1 MCI - Material Circularity Indicator van de Ellen MacArthur Foundation
De MCI is ontwikkeld door de Ellen MacArthur Foundation om circulariteit voor iedereen
meetbaar te maken. De focus is puur en alleen gericht op waar de grondstoffen vandaan komen
en waar deze heen gaan.
2 BCI - Building Circularity Indicator van Alba Concepts
De BCI is gebaseerd op de MCI, waarbij losmaakbaarheid van toegepaste materialen ook een rol
speelt bij punten voor het einde levensduur scenario. Alba Concepts werkt dit voor partijen uit.
3 Madaster CI – Madaster Circularity Indicator van Madaster
De MadasterCI is gebaseerd op de MCI, waarbij ook losmaakbaarheid een rol speelt. Deze werkt
automatisch voor ingevoerde complete 3D modellen in Madaster.
4 BREEAM van de DGBC
Integrale meet- en beoordeelmethode van de duurzaamheid van projecten middels 32 criteria
(voor nieuwbouw).
5 CPG - Circulaire Prestatie Gebouwen van W/E Adviseurs
Het doel van de CPG is het meetbaar maken van circulariteit op basis van een GPR gebouw
berekening, de meer integrale meetmethode voor duurzaamheid van W/E adviseurs.
6 Roadmap circulaire gronduitgifte van de gemeente Amsterdam
De Roadmap bevat 32 indicatoren waarmee ‘circulariteit’ in zeer brede zin gemeten kan worden.
Het idee is een aantal indicatoren te selecteren en die uit te vragen in de aanbesteding. De
indicatoren kunnen kwantitatief (meetbaar) of kwalitatief (een plan van aanpak) beoordeeld
worden. Van de 32 indicatoren zijn er 2 waarbij punten te verdienen zijn met producthergebruik.
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7 MPG - MilieuPrestatieGebouw berekening
Op basis van Levenscyclus Analyse van
bouwmaterialen wordt volgens een standaard
rekenmethode berekend wat de milieubelasting
is. Dit begint bij het winnen van de nodige
grondstoffen
en
eindigt
bij
de
afvalverwerkingsfase. Dit gebeurt op basis van
11 impactindicatoren die worden gewogen in
elke levensfase van een bouwmateriaal.

Middels een MPG berekening, met LCA's van
alle bouwmaterialen, wordt de milieu-impact van een heel gebouw berekend. Het resultaat wordt
uitgedrukt in schaduwprijs, met als meeteenheid € schaduwprijs / m2 BVO per jaar, als indicatieve
som van alle gebruikte materialen.
Aangezien de MPG wordt uitgedrukt in BVO per levensjaar van het gebouw, zijn gebouwen in
algemene
zin
milieuvriendelijker
wanneer: deze langer meegaan (dus
niet zijn gebouwd om over een paar jaar
te slopen) en wanneer ze minder
bouwmaterialen per m2 BVO nodig
hebben. Hierdoor is de gemiddelde
milieu-impact van een appartement
beter dan die van een rijtjeshuis, en die
van een ruitjeshuis beter dan die van
een losstaande woning. Elk soort
gebouw en elk soort bouwtypologie
heeft dus een andere gemiddelde
schaduwprijs (Vakmedianet, 2015). In
het figuur is weergegeven de MPG
figuur: Gemiddelde MPG score voor verschillende typologieën
voor woningbouw. Bron: Vakblad Bouwkwaliteit in de praktijk.
score
per
bouwtypologie
voor
woningbouw.
Een schaduwprijs van bijna € 0,00 vereist 100% hergebruik, aangezien op een andere manier deze
milieuwinst niet te behalen is. In onderstaande voorbeeld van LCA berekeningen voor een project
waarbij de bouwmaterialen uit allerlei andere steden in Nederland komen en ook nog worden
aangepast, scoren ze enorm veel beter dan hetzelfde product nieuw gemaakt.
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Dit komt doordat de LCA berekening start bij de bron, het sloopproject. Een stalen balk uit een
sloopproject is al bijna klaar om te gebruiken. Dezelfde stalen balk nieuw moet nog gemaakt
worden, dus de grondstoffen moeten nog gedolven en omgesmolten worden of gerecycled van
bestaande grondstoffen, waarbij hoge temperaturen en veel energie nodig is. Daarnaast moeten
de stalen balken nog over grote afstanden getransporteerd worden. Wanneer we alle
bouwproducten in Nederland zouden hergebruiken en er is niets meer nieuw nodig, dan zou de
milieu-impact van de bouwsector drastisch afnemen. Over blijft dan alleen nog de milieu-impact
van transport, aanpassingen maken en het bouwen zelf (de uitstoot van machines bijvoorbeeld).

9.2. Analyse geschiktheid verschillende meetinstrumenten

Deze zeven meetinstrumenten zijn onderzocht op geschiktheid voor het bij elkaar brengen van
vrijkomend herbruikbaar bouwmateriaal in nieuwbouw. Input van de ontwikkelaars van de
meetmethodes is meegenomen bij de analyse. Drie instrumenten hebben meerdere criteria
waarbinnen hergebruik punten oplevert. Deze criteria zijn los geanalyseerd op geschiktheid.
Alle andere meetinstrumenten en criteria die geen punten toekennen aan hergebruik zijn
buiten beschouwing gelaten. In bijlage D staat het schema met de hele vergelijking. Om een
goede analyse te kunnen maken van de geschiktheid is allereerst omschreven wat de
meetmethode en criteria inhouden. Omschreven wordt:
➢ Het doel van de meetmethode
➢ Welke criteria hoe punten toekennen aan product hergebruik
➢ Hoe dit wordt getoetst
➢ Wat de toekomstige ontwikkeling is van de meetmethode
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De meetinstrumenten (en onderliggende criteria) zijn vervolgens geanalyseerd op de volgende
onderdelen:
➢ Hoe groot is het aandeel hergebruik in het meetinstrument. Hoe hoger, hoe beter
hergebruik wordt beloond. Hoeveel procent van het totaal te behalen punten met de
gehele meetmethode (dus inclusief alle losse criteria) is te verdienen met
producthergebruik.
➢ Zijn deze criteria verplicht of noodzakelijk om een maximale score te behalen. In
sommige gevallen is het niet nodig om deze criteria te behalen voor een maximale score,
maar kan die worden bereikt via andere aspecten. Zo is voor BREEAM 5 sterren
bijvoorbeeld niet nodig om een onderdeel waarin hergebruik wordt gewogen te behalen.
Indien dit onderdeel noodzakelijk is, wordt hergebruik beter beloond.
➢ Is bij deze meetmethode of deze criteria van de meetmethode hergebruik de enige
mogelijkheid om punten te verdienen, of kan dit ook op andere manieren. Zo is het
bijvoorbeeld bij een aantal criteria mogelijk om ook met grondstofrecycling of biobased
producten punten te verdienen.
Op basis van deze analyse zijn punten toegekend aan de drie belangrijkste onderdelen. In de
tabel in de bijlage staat per onderdeel een toelichting van de score.
➢ Score van de gehele meetmethode als manier om hergebruik te meten en te belonen.
De score is op een schaal van 1 (zeer ongeschikt) tot 5 (uitstekend). Van grote invloed
is hoeveel procent van de hele meetmethode ook echt over hergebruik gaat.
➢ Indien onderdelen van de meetmethode losse criteria zijn, zijn deze beoordeeld als los
meetinstrument voor hergebruik. Dit eveneens op een schaal van 1 (zeer ongeschikt) tot
5 (uitstekend).
➢ Aangezien de opdrachtgevers in de bouw aangeven graag een eenduidige en
eenvoudig te gebruiken meetmethode willen, zijn de meetmethodes en criteria hierop
beoordeeld. Dit op een schaal van 1 (erg ingewikkeld) tot 5 (enorm eenvoudig).
9.3. Uitkomsten analyse

In bijlage D staat de hele vergelijking zoals in voorgaande paragraaf omschreven. In
onderstaande tabel staat de samenvatting van de hele analyse:
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Aandeel
hergebruik hele
meetmethode

Hergebruik
enige
optie
betere
score

MeetmeLosse
Eenvoud
thode
criteria
en
belonen
belonen
eenduidig
hergebruik hergebruik
heid

%

Ja/Nee

Score 1-5

50,0%

nee

2

2

2

50,0%

nee

2

2

4

50,0%

nee

2

2

5

Milieu-impact bouwmaterialen op
basis van Milieu Prestatie
Gebouwen (de MPG).

5,5%

Nee

2,5

3

Verantwoorde herkomst toegepaste
bouwmaterialen.

2,8%

Nee

0,5

4

5,0%

Ja

2,5

3

Biobased en/of secundaire
materialen gebruiken.

10,0%

Nee

0,5

4

Behoud van een bestaand casco
van een gebouw.

0-10%

Ja

0,5

-

Criteria om punten te verdienen
met hergebruik

MCI - Material Circularity Indicator
Grofweg de helft van de punten is te
verdienen op waar de grondstoffen
vandaan komen. Zijn het virgin
materials, dan scoor je slecht. Zijn
het gerecyclede grondstoffen, dan
scoor je goed.
BCI - Building Circularity Indicator
Het deel hergebruik werkt hetzelfde
als bovenstaand

MadasterCI – Madaster Circularity Inidicator
Het deel hergebruik werkt hetzelfde
als bij de MCI.
BREEAM

0,5

CPG - Circulaire Prestatie Gebouwen
Hergebruik van een relevant
aandeel twee of meer
productgroepen.

2
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Criteria om punten te verdienen
met hergebruik

Aandeel
hergebruik hele
meetmethode

Hergebruik
enige
optie
betere
score

MeetmeLosse
Eenvoud
thode
criteria
en
belonen
belonen
eenduidig
hergebruik hergebruik
heid

%

Ja/Nee

Score 1-5

0-33%

Nee

2,5

3

1

4

3,5

3

Roadmap circulaire gronduitgifte
Milieu-impact bouwmaterialen op
basis van Milieu Prestatie
Gebouwen.
Het percentage opnieuw gebruikte
bouwproducten of gerecyclde
grondstoffen t.o.v. de totale omvang
in massa of volume.

1,5
0-33%

Nee

MPG - MilieuPrestatieGebouw berekening
Hoe lager de score (schaduwprijs)
van een gebouw, hoe minder
milieuvervuilend de toegepaste
producten in een gebouw zijn. Om
een gebouw neer te zetten met een
extreme MPG score, is hergebruik
noodzakelijk.

100,0%

Nee

3,5

Opvallend aan de uitkomsten van de analyse is dat bijna alle meetmethodes niet echt geschikt
zijn om hergebruik te meten. Vaak is hergebruik een (klein) onderdeel van de meetmethode
en vervolgens vaak ook niet nodig om een maximale score te behalen. Dit komt omdat bij bijna
alle criteria alternatieven, zoals materialen van nieuwe grondstoffen en een lage milieu-impact
of biobased materialen, evenveel punten opleveren als het hergebruik van een bouwproduct.
Hierdoor zullen partijen, zelfs bij een hoge score eis, zoals bijvoorbeeld BREEAM 5 sterren,
alsnog niet gemotiveerd worden om materialen te gaan hergebruiken uit lokale sloopprojecten.
De vraag naar hergebruik zal daardoor niet werkelijk toenemen. Echter scoort, van alle zeven
meetmethodes, de MPG nog het beste, ondanks een aantal nadelen. In het volgende
hoofdstuk wordt ingegaan op waarom, wat de voor- en nadelen zijn, wat voor ontwikkelingen
er gaande zijn wat betreft de MPG en hoe deze het beste ingezet kan worden om marktpartijen
uit te dagen echt te gaan hergebruiken en vraag te creëren naar materialen uit sloop.
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Beste beschikbare meetinstrument
10.1. Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)

Uit de interviews met opdracht gevende partijen kwam naar voren dat ondanks een aantal
nadelen op dit moment de MPG het beste meetinstrument is voor hergebruik. Ook uit de
analyse van alle meetinstrumenten volgt deze conclusie, met de nodige kanttekeningen. Meer
informatie over de werking van de MPG is te vinden in bijlage D in de vergelijking. De redenen
waarom de MPG op dit moment de beste meetmethode is om hergebruik vanuit sloop in
nieuwbouw meetbaar en te belonen maakt, is:
➢ De MPG kijkt naar de milieu-impact over de hele levenscyclus van de gebruikte
bouwmaterialen in een gebouw. Aangezien bij hergebruikt bouwmateriaal deze analyse
begint bij de bron, het sloopgebouw, scoort hergebruik aanzienlijk beter dan hetzelfde
product nieuw. Zie voor de verdere toelichting hoofdstuk 9. Denk hierbij aan milieuimpactreducties van 70% tot 100%. In sommige gevallen is bij hergebruik van
bouwmaterialen de negatieve milieu-impact zelfs 0.
➢ 100% hergebruik levert de beste milieuprestatie, dus hoogste score, op haalbare, wat bij
alle andere meetmethodes niet zo is. Bij de op één na beste methode is dat de maximaal
helft, 50% van de max te behalen score.
➢ Iedere partij die een nieuwbouwwoning en nieuw kantoorgebouw neerzet, groter dan
100m², is wettelijk verplicht om een MPG berekening te maken en te voldoen aan de
grenswaarde zoals gesteld in het bouwbesluit (schaduwprijs € 1,00 / m2 BVO jaar).
Wettelijk gezien dient een partij een MPG berekening gemaakt te hebben en te voldoen
aan de eis om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen. Dit betekent theoretisch dat
bijna heel bouwend Nederland regelmatig MPG berekeningen maakt, en dus bekend is
en beter bekend raakt met de rekenmethode.
➢ De geïnterviewde opdrachtgevers in de bouw geven zelf, los van de uitkomst van het
onderzoek, vaak al aan de MPG als het ‘minst slechte’ meetinstrument te zien voor
circulariteit.
10.2. Nadelen MPG

Echter kleven er (nog) een aantal nadelen aan de MPG. De belangrijkste nadelen:
➢ Ondanks dat partijen wettelijk bij het ontwikkelen van woningen of kantoren een MPG
dienen te maken, worden deze zelden gemaakt, ingediend, gecontroleerd en/of
gehandhaafd. Volgens de milieurekenbureaus NIBE, W/E en DGMR komt dit vooral door
de volgende twee punten:
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o

De eis van een maximale schaduwprijs van € 1,00 / m2 BVO jaar is redelijk
gemakkelijk te behalen en maakt dat marktpartijen niet worden uitgedaagd
milieuvriendelijker te bouwen. Hierdoor is de wettelijke MPG eis nu alleen maar extra
ballast in de plaats van een methode om verbetering teweeg te brengen.

o

De MPG eis is niet gecommuniceerd naar gemeentes en de markt. Er is niet aan
gemeentes uitgelegd hoe en waarop ze moet toetsen. Ook is er het vermoeden dat
overheden geen extra budget hebben voor het toetsen.

➢ De NMD (de Nationale Milieu Database met doorgerekende materialen en producten) is
matig gevuld. Standaard milieu-data voor hergebruik is nog niet beschikbaar. Ook staan
veel nieuwe materialen er niet in, wat nodig is voor goede referentiewerking voor
hergebruik.
➢ De NMD wordt gemiddeld eens per halfjaar geüpdatet. Indien een partij nu met een
eenvoudige Levenscyclus Analyse (LCA) wil doorrekenen wat hergebruik over een
maand oplevert, kan dit dus niet. Deze partij zal een half jaar moeten wachten voordat
de officiële MPG berekening kan worden gemaakt op basis van de dan geüpdatete NMD.
Dit zou betekenen dat hergebruik tot een half jaar voor toetsing van de
omgevingsvergunning al geregeld moet zijn, wat qua planning ondenkbaar en
onhaalbaar is.
10.3. MPG verbeterpunten landelijke overheid

Om de landelijke MPG zo in te zetten dat deze tot daadwerkelijk circulair bouwen leidt en
urgentie van hergebruik vergroot, is volgens de milieurekenbureaus (NIBE, W/E en DGMR)
het van belang om het volgende te doen:
➢ De MPG-grenswaarde aanscherpen tot een niveau dat enerzijds haalbaar is, maar
anderzijds wel uitdaagt om de mate van hergebruik op te voeren.
➢ Kennisachterstand inhalen: gemeenten en de markt veel beter informeren over de MPG
en hen in staat stellen deze te handhaven.
➢ De Nationale Milieu Database veel toegankelijker maken en veel vaker updaten. Dit kan
bijvoorbeeld door deze open te stellen voor (door de overheid gecontroleerde)
aanlevering van data door de markt (leveranciers en experts) en deze toegang niet
exclusief bij Stichting Bouwkwaliteit te houden.
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10.4. MPG verbeteren op projectniveau (gemeenten)

Los van de wettelijke eis van een schaduwprijs van € 1,00 / m2 BVO jaar kan een gemeente
bij verkoop van ontwikkel- of grondposities zelf een specifieke eis stellen of een bepaalde
scoreambitie belonen. Zo kan er wel een uitdaging tot hergebruik gecreëerd worden.
De gemeente Amsterdam wil in één gebied in Amsterdam een verlaagde MPG eis invoeren
via de omgevingsvergunning. Om een vergunning te krijgen dient men aan de aangescherpte
eis te voldoen. Het doel is in ieder geval om dit door te voeren bij alle vergunningen. Hierdoor
zal naar verwachting exclusief in dit gebied meer materiaalhergebruik en milieuvriendelijker
bouwen gaan plaatsvinden. Om dit experiment, wat wettelijk nog niet kan, uit te mogen voeren
loopt er een aanvraag (van 9 maanden) via de crisis- en herstelwet, die de Tweede Kamer in
april/mei 2019 beoordeelt.
10.5. Nadelen van de MPG Omzeilen

In de praktijk is het ook mogelijk om de trage halfjaarlijkse updates van de NMD op twee
manieren te omzeilen.
1. Volgens bijlage J paragraaf C van de bepalingsmethode is het wettelijk mogelijk om bij

producthergebruik (zonder aanpassingen) de milieu-impact in de MPG berekening op
0 te zetten zonder dat er allerlei LCA rekenwerk nodig is. Dit maakt hergebruik
makkelijker om door te rekenen dan welk product dan ook.
2. Indien bouwproducten worden hergebruikt waarbij wel aanpassingen nodig zijn, zoals

bijvoorbeeld bij het hergebruiken van losgezaagde betonkolommen met een aangestort
nieuw deel, dient wel een LCA gemaakt te worden. Door een milieurekenbureau te
betrekken die dit doorrekent en verwerkt in de MPG berekening, wordt keurig volgens
de rekenregels de werkelijke MPG berekend, zonder het vertragende effect van de
NMD. Om op papier ook te voldoen bij de bouwvergunning is het verstandig om een
nieuw materiaal uit de NMD in te voeren wat slechter scoort. Zo wordt ook wettelijk
voldaan voor de omgevingsvergunning. Het gebeurt vaker dat een slechter alternatief
uit de NMD wordt gebruikt wanneer het toegepaste milieuvriendelijkere alternatief nog
niet in de database staat.
10.6. Inzet instrument voor hergebruik

Voor het Beurskwartier kan op projectniveau gekozen worden voor een aantal verbeterpunten
die de doorontwikkeling van de MPG ondersteunen en direct een positieve invloed hebben op
de mate van hergebruik binnen het project. Om hergebruik te stimuleren via de MPG zijn er
dan twee mogelijkheden, die parallel kunnen worden toegepast:
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1. Een aangescherpte MPG eis, waardoor serieus hergebruik noodzakelijk wordt. De

exacte formulering verdient grote zorg om enerzijds uit te dagen en anderzijds de
aansluiting bij de praktijk en innovaties haalbaar te houden.
2. Een extra waardering van een betere MPG score na het ‘tipping point’. Dat is het punt

vanaf waar hergebruik noodzakelijk is om voldoende te scoren, daar waar nog voor het
‘tipping point’ het makkelijk kan zonder hergebruik. Met deze extra waardering worden
partijen bij meer hergebruik extra beloond. Het vaststellen van het ‘tipping point’ voor
de beoogde bouw vraagt ook grote zorg.
Bij de te verwachten toekomstige aanpassingen van de regelgeving rondom de MPG en met
nieuwe innovatieve milieuvriendelijke bouwproducten op komst zal in de toekomst het verschil
tussen hergebruik en alternatieve materialen minder groot zijn. Dit betekent dat het
beloningssysteem daar weer op aangepast zal moeten worden, wil het een uitdaging en
motivatie blijven voor de markt om te blijven hergebruiken.

Eindconclusie
11.1. Het ideale instrument

In een project als het Utrechtse Beurskwartier is het meest gewenste instrument om de
opdrachtgevers (zoals projectontwikkelaars, woningbeleggers, woningcorporaties en
ontwikkelende bouwondernemingen) uit te dagen tot grootschalig hergebruik: een goed
geformuleerde uitvraag. De uitgangspunten hiervoor zijn in de interviews als volgt naar boven
gekomen:
➢ Een heldere goed gedefinieerde definitie van de vorm van circulariteit die de gemeente
beoogt.
➢ Een scherp gedefinieerde objectief meetbare doelstelling die de gemeente beoogt.
➢ Een grote mate van vrijheid voor de inschrijver om oplossingsmethodes in te zetten om
deze meetbare doelstelling te bereiken.
➢ Selectie op basis van een objectieve meetbare controleerbare selectieprocedure.
➢ Het beloofde meetbare doel dient ook getoetst te worden aan het einde van het proces.
Indien een partij niet voldoet aan de gestelde eisen, dan dient dit consequenties te
hebben.
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➢ Professionele ondersteuning vanuit het gemeentelijk apparaat (intern, geen extern
adviesbureau) om circulaire bouw binnen de mogelijkheden van de huidige wet- en
regelgeving zoveel mogelijk actief en creatief te stimuleren.
11.2. Meetinstrument

Onderdeel van een ideale uitvraag is een goed meetinstrument. Naar voren komt dat de MPG
het meest geschikte meetinstrument is, wanneer deze als volgt wordt ingezet:
➢ Een verhoogde MPG eis, waardoor serieus hergebruik noodzakelijk wordt. De exacte
formulering verdient grote zorg om enerzijds uit te dagen en anderzijds de aansluiting bij
de praktijk en innovaties haalbaar te houden.
➢ Een extra waardering van een hogere MPG score boven het ‘tipping point’. Dat is het
punt waaronder hergebruik feitelijk niet nodig is om voldoende te scoren, zoals nu nog
het geval is. Daarmee worden partijen bij werkelijk hergebruik extra beloond. Het
vaststellen van het ‘tipping point’ voor de beoogde bouw vraagt grote zorg.
➢ Van belang is om rekening te bouden met dat de NMD één keer per half jaar wordt
geüpdatet. Er dient een mogelijkheid te zijn om los van deze database ook meetellende
milieuberekeningen te maken.
11.3. Een goed geformuleerde uitvraag voor het Beurskwartier

Om te komen tot een goede uitvraag die hergebruik beloont, dienen er diverse zaken nader
uitgezocht te worden. Van belang is om met een partij met expertise van de MPG en het effect
op de wijze van bouwen en met een groot netwerk bij opdrachtgevers in de bouw het volgende
te onderzoeken:
➢ Waaraan moet een goede uitvraag en selectieprocedure precies voldoen, met welke
definitie, welke objectief meetbare doelstelling, welke mate van vrijheid voor het behalen
van de doelstelling en met wat voor toetsing en controlemechanisme?
➢ Wat is bij de MPG als meetinstrument voor de beoogde bouwtypologie het ‘tipping point’
waarbij de MPG hergebruik beloont. Wat is een goede minimumeis en daarboven een
goede puntenwaardering.
Bij beide punten is 1:1 inhoudelijke input van opdrachtgevers in de bouw van groot belang,
want alleen zij weten wat er vanuit hun innovaties qua hergebruik een goede haalbare
uitdaging is. Zoals de bouw-opdrachtgevers in dit onderzoek aangeven is hiervoor een
zorgvuldige individuele marktconsultatie een goede methode.
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Onderzoekers
Repurpose is het ingenieursbureau van Bas Slager van
waaruit sinds 2012 wordt gewerkt aan het ondersteunen en
stimuleren van transacties van circulair bouwmateriaal.
Repurpose is daarom goed bekend met diverse tools en
instrumenten die hergebruik faciliteren en weet van het effect
van meetinstrumenten op daadwerkelijk hergebruik in de
praktijk. Zo is bij meer dan 40 projecten gezocht naar passend
bouwmateriaal of werd bouwmateriaal aangeboden voor
hergebruik. Van daaruit werden de eerste verkennende
stappen gezet om Bouwmarktplaats.nl te ontwikkelen, samen
met partijen in de bouw en gesteund door onder andere EBU.
De doorontwikkeling daarvan is de Bouwmarktplaats Insert.nl
van het nieuwe sloperscollectief Insert, die Bas Slager bij
BOOT heeft helpen ontwikkelen. Momenteel ontwikkelt Insert
deze marktplaats verder.
Gijsbert Jansen werkt vanuit IMIX projecten BV vanuit zijn
ervaring in diverse rollen (ondernemen, innoveren,
ontwikkelen en directie) in vastgoedontwikkeling aan de
centrale vraag hoe het ontwikkel- en bouwproces zodanig
anders moet worden ingericht dat het mogelijk wordt om veel
meer hergebruik materiaal toe te passen. Dit stuit op vele
knelpunten in het actuele - volledig op nieuwe materialen
ontwikkelde - bouwproces. Om die op te helpen lossen wordt
een breed scala aan activiteiten opgepakt, zoals het opzetten
van innovatieve concepten als de Bouwkringloop, praktisch
onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden van diverse
onderdelen van het ontwikkelproces en het (helpen) opzetten
van nieuwe vergaand circulaire vastgoedprojecten.
Beide partijen werken nauw samen om het circulaire bouwproces verder vorm te geven en
werken samen met andere partijen om oplossingen te onderzoeken, creëren en realiseren.
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Met dank aan
Geïnterviewde opdrachtgevers in de bouw:

En met dank aan de volgende betrokkenen bij de diverse onderzochte platformen:
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