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Kwaliteit, kpi’s en krachten bundelen 
 

 
De Bouw heeft impact! Bouw- en infrabedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan een goed woon-, 
werk- en leefklimaat in Nederland. De totale bouwsector is goed voor zo'n 9% van het bruto 
binnenlands product en voor een productie van ruim 70 miljard euro. De komende jaren zal er flink 
gebouwd worden zodat iedereen die dat wil ook een eigen huis heeft. De bouw is daarmee een van de 
grootste opdrachtgevers in Nederland. Waardoor veel Nederlanders, ook in corona tijd, aan het einde 
van de maand hun salaris krijgen en we een prettig bestaan kunnen opbouwen. 
 
De Bouw heeft impact op mens en milieu, niet altijd positief. Sterker nog, de afgelopen periode zijn de 
grenzen van de bouwsector duidelijk naar voren gekomen. We putten de aarde uit door ons 
grondstoffengebruik. De productie, het transport en de bouw leveren een te hoge CO2 en stikstof 
uitstoot op, als er al grond is om op te kunnen bouwen. Daarbij staan er in Nederland meer dan een 
miljoen mensen aan de zijkant van de arbeidsmarkt terwijl er geen enkele plicht is om daar iets aan te 
doen. Bovendien trekt de bouw zich te weinig aan van de uiteindelijke gebruiker, de bewoner en de 
werknemer. 
 
Ja, er is perspectief. De ruim 200 publieke en private partners binnen de Coöperatie Cirkelstad hebben 
inmiddels meer dan 15 jaar ervaring met circulair en inclusief bouwen. Een stelsel waarbij we de aarde 
niet uitputten, schadelijke uitstoot verminderen én tempo kunnen blijven maken met de 
bouwproductie. Een stelsel dat juist innovatie stimuleert, nieuwe arbeidsplaatsen realiseert én 
waarbij participatie leidt tot waardevolle wijken. Een stelsel waarbij de bouw haar maatschappelijke 
rol breder definieert dan nu het geval is. We zijn het ‘pionieren’ voorbij en de komende regeerperiode 
kan hét verschil maken om circulair en inclusief bouwen tot de nieuwe standaard te laten behoren. De 
politiek is hard nodig. 
 
Het voorliggende Circulaire verkiezingsprogramma geeft een overzicht aan (politieke) interventies 
waarmee we daadwerkelijk het huidige stelsel kunnen ombuigen. Let wel, Cirkelstad start geen 
nieuwe politieke partij op. Wij hebben geen politieke kleur. Wel bekennen we kleur door een 
programma op te stellen waarin keuzes gemaakt worden. Zonder copyright, mét ‘right to copy’. 
Gericht op kwaliteit en kpi’s om toe te werken naar een maatschappelijk volhoudbare bouwsector 
waarmee we internationaal de toon aangeven. Wat we alleen kunnen realiseren als we de krachten 
bundelen in Nederland.  
 
Het programma is opgesteld in dialoog met de Cirkelstadpartners en bestaat uit bekende en minder 
bekende interventies. In de week van de circulaire economie (1 februari 2021) wordt het plan aan het 
publiek gepresenteerd en zetten we deze dialoog voort. Op de website van Cirkelstad (cirkelstad.nl) 
kunnen alle partners hun inzichten en interventies blijven aanleveren waardoor het programma een 
‘levend document’ blijft. Hierdoor kunnen we blijven inspelen op nieuwe vraagstukken en nieuwe 
verkiezingen. Nu 2021 landelijk, straks in 2022 voor gemeentelijk en de Provinciale Staten in 2023. Het 
biedt vertrouwen aan onze partners die er nu al dagelijks werk van maken. 
 
Nico van Hoogdalem          Rutger Büch 
Directeur iCircl            Gemeentesecretaris Cirkelstad  
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Bestuur 
 
 
Om circulair en inclusief te kunnen bouwen hebben we het huidige lineaire stelsel om te buigen naar 
een circulair stelsel waarbinnen leren, participatie en re-integratie mede voor de kwaliteit van de 
gebouwde omgeving zorgen. Dit nieuwe stelsel vraagt om een integraal nationaal bestuur met een 
integraal kwaliteitskader. Om het werk van de partijen in de praktijk te waarderen en voortgang te 
boeken hebben we kritieke prestatie-indicatoren (kpi’s) voor 2023-2030 en 2050 af te spreken en te 
bekrachtigen met een convenant waar zowel publieke als private partijen aan deelnemen. Deze 
transitie vraagt om netwerksturing, waar centraal en samen de richting en kpi’s zijn vastgesteld. 
Daarmee kan optimaal met alle partijen binnen het netwerk van de bouwsector en op alle lagen in de 
praktijk uitvoering gegeven worden aan de realisatie. Het integrale uitgangspunt maakt dat nationale 
programma’s in samenhang uitgezet en uitgevoerd worden. Krachten worden gebundeld zodat ook 
budget en capaciteit effectief worden ingezet. 
 
 

1. Ministerie van Ruimtelijke Kwaliteit. Introduceer een ministerie dat integraal de 
verantwoordelijkheid kan dragen voor de nationale ruimtelijke structuuropgave en kan 
toezien op het kwalitatief inrichten daarvan in de praktijk. 
 

2. Nota Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nota komt circulariteit op gelijke voet te staan met 
energie en klimaat en worden de reeds ingezette transitiepaden behouden. Kwaliteit vraagt 
om (A) begripsvorming van circulariteit en inclusiviteit (B) doorvertaling op meerdere niveaus: 
landelijk, provinciaal, regionaal, stad en wijk (C) uitwerking van boven-stedelijke 
optimalisaties. Zoals de realisatie van Hubs waar vraagstukken op het kruispunt van logistiek, 
bewerking (werkgelegenheid) en digitalisering worden geslecht. 

 
3. In lijn met de Nota Ruimtelijke Kwaliteit wordt in samenhang en met gelijke budgetverdeling 

uitvoering gegeven aan de programma’s die onder energie, klimaat en circulariteit vallen. 
Jaarlijks verschijnt er een monitor die weergeeft waar en hoe de programma’s elkaar 
ondersteund hebben en krachten gebundeld zijn zodat de markt weet waar zij aan toe is. 
Bijvoorbeeld door met een gezamenlijk aanbod aan maatregelen de deelnemende publieke 
en private opdrachtgevers en opdrachtnemers te benaderen. 

 
4. Deze transitie vraagt om netwerksturing: een centrale plek waar richting en kpi’s worden 

uitgezet. In regio’s met overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen wordt aan die richting 
invulling gegeven, teruggekoppeld over de jaarlijkse voortgang en kennis gedeeld tussen de 
regio’s. Het doorbreken van bestaande instituties vraagt om verbindend leiderschap. 

 
5. Zie netwerksturing als een permanent marktdialoog. Elk jaar komt er op basis van 

praktijkervaring terugkoppeling op de gegeven richting en kpi’s. Stel met de markt het 
convenant ‘Circulair bouwen: Het nieuwe normaal’ op, te tekenen in 2023. Dit is het jaar 
wanneer het Transitieteam Circulaire Bouweconomie het ‘basiskamp’ op orde dient te 
hebben.  
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Versnellen 
 
 
De nationale bouwopgave is bekend. Als we door blijven gaan zoals we dat nu doen halen we onze 
beleidsdoelstellingen voor 2030 en 2050 niet om uiteindelijk 100% circulair te zijn. Er zijn drie grote beren 
op de weg waardoor we blijven doen wat we altijd hebben gedaan. De overgrote meerderheid aan 
gemeenten en provincies hebben namelijk (A) de capaciteit en kennis niet in huis om het vakgebied eigen 
te maken en de markt erop voor te bereiden. Daarbij durven (B) zowel de markt als de overheid nog geen 
keuzes te maken. Op welke thema’s zijn circulair en inclusief bouwen af te rekenen? Stel die vast en maak 
de voortgang politiek. Als laatste beer: Het niet in samenhang ontwikkelen maar het positioneren van 
aparte programma’s voor energie, klimaat en circulariteit trekken heeft als resultaat dat aandacht 
versnipperd (C) en daarmee de doorzettingskracht afneemt. Bundel de krachten en werk samen. 

 
6. Richt een ‘vliegende brigade’ op (in lijn met maatregel 4). Landelijk opererend en monitorend op 

voortgang. In contact staand met de regio’s die evengoed de uitvoering ondersteunen bij de 
provincies en gemeenten met inzichten, kennis en de laatste stand van ‘Het nieuwe normaal’ 
(maatregel 5) en bijbehorende tools, alsmede de markt helpt bij innoveren, opleiden en 
realiseren. Laat deze vliegende brigade jaarlijks rapporteren aan het Rijk. 

7. Krachtenbundeling. Maak de verbinding met de uitvoering van de programma’s die vallen onder 
energie, klimaat en circulariteit, waaronder Van het gas af, Woondeals, MIRT, Citydeal en 
Greendeals. 

8. Neem in de aanbestedingswet de kpi’s over van maatregel 5 zodat kwaliteit daadwerkelijk 
doorgevoerd wordt in de wetgeving en daarop gemonitord kan worden.   

9. De circulaire kpi’s worden stap voor stap omgezet in nationale werkafspraken. Op het terrein 
van inclusief bouwen is dit nog niet het geval. Stel ook actieteams op voor afspraken over 
participatie en SROI.  

10. Leg in een planning vast dat alle overheden naast circulariteit op te nemen in de omgevingswet 
ook circulair gaan inkopen, aanbesteden en grond gaan uitgeven. Begeleiding met circulair 
opdrachtgeverschap en marktconsultatie maakt onderdeel uit van de vliegende brigade. 

11. Stel een nationale productencatalogus op met circulaire producten. Op deze manier weten 
zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers welke circulaire producten er al zijn. Waardeer deze 
producten in de MPG berekeningen en zorg dat deze producten uiteindelijk in de NMD belanden 
zodat ook daar circulariteit geborgd is.  

12. Richt een Versnellingskamer bouw op die de nationale bouwopgaven verbindt met innovatieve 
producten en doorbraakprojecten om versneld op te schalen. Vanuit de versnellingskamer 
kunnen verbindingen gelegd worden met financiële en inhoudelijke begeleiding tot en met de 
implementatie. 

13. Een budget van 5 miljoen euro om de maatregelen 11 en 12 te kunnen realiseren, aangestuurd 
vanuit een operationeel team onder de vliegende brigade (maatregel 6). Met dit budget wordt het 
tevens mogelijk om op gebouw en gebiedsniveau een certificaat af te geven die weergeeft in 
welke mate deze circulair en inclusief gerealiseerd en onderhouden zijn. 

14. Maak sectorafspraken met de landbouw en veeteelt over (bestemming van) landgebruik en de 
uitwisselbaarheid van uitstoot.  
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Belastingen 
 
 
Een circulair bedrijfsmodel is nog lastig winstgevend te maken binnen het huidige lineaire stelsel. Een 
logische stap zou zijn om de belasting te verleggen van arbeid naar vervuiling, verbruik en verspilling 
waardoor het systeem en de praktijk in dienst komen te staan van de gewenste kwaliteit (maatregel 
2). In een circulair stelsel ga je externe kosten belasten, waardoor grondstoffen met een lage footprint 
uit de omgeving en biobased materialen beter gewaardeerd worden. Binnen het circulaire 
bedrijfsmodel wil je vervolgens arbeid minder belasten om zo de barrière weg te nemen voor de 
arbeidsintensieve circulaire aanpak. Bovendien wil je hergebruik juist stimuleren door het niet meer 
dubbel te belasten. 
 

15. Herverdeling belasting 1#2. Het gebruik van circulaire producten zou logisch moeten 
kunnen concurreren met primaire materialen. Met het invoeren van een CO2 taks krijgen 
circulaire producten een gelijk speelveld door het lokale hergebruik en embodied CO2. 
 

16. Introduceer een tweede boekhouding voor CO2 voor vastgoedeigenaren. Werk dit stelsel 
eerst uit voor de corporatiesector die vanuit hun rol het dichtst bij de gewenste kwaliteit 
staat en voer het stelsel door tot aan 2023. Daarna volgen de andere sectoren, die kunnen 
profiteren van de eerdere ervaringen. 
 

17. Herverdeling belasting 2#2. Met het invoeren van de CO2 taks wordt de bouw duurder voor 
de lineaire producenten. Gebruik de extra ‘opbrengsten’ uit de CO2 taks om de loonpremies 
op arbeid naar beneden te brengen. Daarmee blijft de interventie (herverdeling) op 
belastingen kostenneutraal én heeft tevens een gunstig effect voor circulair bouwende 
partijen die in de regel meer arbeid moeten inzetten om het werk gedaan te krijgen. 

 
18. En meer specifiek, hef geen of laagtarief voor arbeid voor onderhoud. Goed onderhoud 

voorkomt vervanging en renovatie waardoor de levensduur wordt verlengd waardoor we 
minder snel nieuwe materialen nodigen hebben. 
 

19. Voor vastgoedeigenaren in de semi-publieke sector die geen BTW kunnen aftrekken geldt: 
Hef geen (dubbele) belasting op het hergebruik van elementen en materialen wanneer de 
toepassing binnen dezelfde vastgoedportefeuille wordt gerealiseerd, waarbij het eigendom 
dus gelijk blijft. Of in een breder systeem tussen portefeuille en sectoren met een 
registratiesysteem dat een sluitende grondstoffenbalans kan verantwoorden. 
 

20. Een budget van 5 miljoen euro voor de corporatiesector om de maatregelen 16 en 18 uit te 
werken en door te voeren tot aan 2023, aangestuurd vanuit een operationeel team onder de 
vliegende brigade (maatregel 6).  
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Fysieke en digitale hubs 
 
Circulair bouwen vraagt om een aanpassing in het logistieke (bouw)proces, als het gaat over 
werkvoorbereiding, inkoop, logistiek, opslaan en bewerken van materialen. Om snel genoeg te weten wat 
er vrijkomt in volume en kwaliteit aan bouwmaterialen in een regio, is digitalisering van de bebouwde 
omgeving nodig. Wanneer vervolgens het logistieke proces daadwerkelijk op gang komt, hebben we ook 
fysieke plekken nodig om de beoogde circulaire elementen en materialen veelal van een bewerking te 
voorzien of tijdelijk op te slaan voor latere (samengestelde) toepassing. 

 
21. Werk een businesscase uit voor een omgevingsregister op regioschaal (in lijn met maatregel 2). 

De gehele omgeving wordt gedigitaliseerd middels een register, waar bouw- en sloopaanvragen 
aan gekoppeld zijn zodat opdrachtgever, opdrachtnemer en vergunningverlener direct kunnen 
zien of er in die regio materialen vrijkomen die ingezet kunnen worden op nieuwe bouwopgaves. 
Ook vergunningverlening kan hieraan gekoppeld worden. 
 

22. Verplicht elke object-eigenaar/beheerder om een paspoort te bezitten van elk object in de 
portefeuille (gebied-infra-gebouw). Het paspoort legt digitaal vast uit welke elementen het 
object bestaat, welk onderhoud verricht moet worden en hoe het object ook weer te demonteren 
is. 
 

23. Werk de businesscase uit voor een fysieke hub op regioschaal. Welke stromen, welke 
bewerkingen, welk arbeidspotentieel, welke dichtheid aan (nieuwe) hubs zijn toereikend om 
rand-voorwaardelijk te voldoen aan de bouwsector om de bouwopgave circulair en inclusief uit te 
voeren. 

 
24. Een fonds van 20 miljoen om de maatregelen 21, 22 en 23 uit te werken en in een pilot-regio te 

implementeren, aangestuurd vanuit een operationeel team onder de vliegende brigade 
(maatregel 6).  
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Mét de stad 
 
 
Circulair en inclusief bouwen vraagt om het bewust betrekken van de stad bij jouw bouw- of 
verbouwplannen. De NOVI (nationale omgevingsvisie), Panorama Nederland (Rijksadviseurs) en de 
gemeentelijke omgevingsvisie en plannen kunnen hiervoor goed ingezet worden. Voor de uitvoering zijn 
nieuwe kennis en vaardigheden nodig en is het nu de kans om dat met een vernieuwende blik te 
ontwikkelen. Bouwen in de stad wordt bouwen mét de stad. Start met de burgers zelf in hun kracht te 
brengen. Professionals kunnen burgers ondersteunen met kennisvragen en delen hun eigen 
vraagstukken (publiek en privaat) met elkaar. Door samen te werken aan concrete uitdagingen krijgt de 
circulaire stad vorm met bijdragen van jong tot oud van praktisch tot fundamenteel, van werkzoekende 
tot professional. Met een directe spin off naar andere portefeuilles als onderwijs, participatie, 
werkgelegenheid, leefbaarheid, gezondheid en veiligheid. Veel steden zijn nu hard aan de slag met hun 
omgevingsvisie, het moment om circulair én inclusief in synergie vorm te geven.  
 

25. Breng de burger in z’n kracht. Door stadsvouchers aan burgers te geven die actief aan de slag 
gaan met bouw- en verbouwplannen. In eerste instantie ontstaan er platforms op stadsniveau 
waar burgers elkaar kunnen vinden en ondersteunen met inzichten. In tweede instantie kunnen 
zij een beroep doen professionele supervisie. Waarbij de professionals de burgers ook zelf 
betrekken in hun aanpak en uitvoering. 
 

26. Realiseer leven-lang-leer communities in de stad waar professionals uit de bouwpraktijk, 
studenten (mbo, hbo, wo), onderzoekers en stedelingen samen onderzoekend kunnen werken, 
leren en innoveren. Elke bouwopgave wordt daarmee een kenniswerkplek.  Een bundeling van 
krachten omdat de urgente circulaire vraagstukken in de stad vereisen dat de institutionele 
muren wegvallen.  Het opzetten van deze communities zou moeten ontstaan uit publiek-private 
samenwerking van gemeentes, bedrijven en kennisinstellingen. 

 
27. In lijn met de lerende communities, breng in beeld welke opleidingsvraag organisaties hebben 

(op projecten). Vul deze actief in met de lokale sociale werkplaatsen om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt actief te laten leren, te plaatsen en te coachen. 

 
28. Voordat de communities actief zijn, kunnen we al aan de slag om met schoolpakketten voor het 

basisschool onderwijs. Zo kunnen we kinderen bewust kennis laten maken met de circulaire 
economie en interesseren voor de bouw. 

 
29. Een leerbudget van 20 miljoen euro om de maatregelen 25 t/m 28 uit te werken en vorm te 

geven in een drietal steden in Nederland welke nauw gelieerd is aan de vliegende brigade 
(maatregel 6).  



 

Wij maken werk van steden 
zonder afval, zonder uitval 
 
www.cirkelstad.nl 
info@cirkelstad.nl 
085 - 003 01 21  
 

         

 

 
 


