Status

Actie

Vraag

I

Dossier

I. Huidige situatie / exploitatie (bouwproduct aanwezig in bestaand gebouw)

I.S.1

STAPPENPLAN

Exploitatie/gebruik gebouw = oplevergegevens, gebruiksgegevens, MJOP's, onderzoeken, gegevens aanpassingen etc. gedurende exploitatie (K1)

I.V.1

I.V.2

Normen/referenties

aanwezige gegevens

K1

vastleggen gegevens

update K1

NEN2767, MJOP, etc.

Is er sprake van (voornemen) tot sloop van het gebouw(deel)?
Ja
Nee
Is er sprake van renovatie / transformatie / (groot) onderhoud waarbij mogelijk bouwproducten vrijkomen?
Ja
Nee
Geen acties

I.V.3

Zijn er aanwezige bouwproducten die niet meer voldoen aan (toekomstige) technische en/of functionele behoefte?
Ja
Nee
Geen acties

I.V.4

I.V.5

I.A.1

Kan een bouwproduct door herstel voldoen aan (toekomstige) technische en/of functionele behoefte, in huidige positie in het gebouw?
Nee
Ja
Product in de huidige positie in het gebouw
Moet er een component vervangen worden?
ja
nee
REPAIR
voorbereiding werkzaamheden

I.V.6

REMANUFACTURE
voorbereiding werkzaamheden

I.A.3

REFURBISH
voorbereiding werkzaamheden

I.A.4

vastleggen gegevens

update K1

Moet het product voldoen aan hogere kwaliteitseisen dan aanwezig?
ja
nee

I.A.2

I.V.7

REPAIR
uitvoeren en opleveren werkzaamheden

Is er sprake van demontage van bouwproducten (elementen / componenten) zonder vervuiling/risico (asbest/Chroom6) en zónder dat sprake is van sloop conform bouwbesluit?
Nee
Ja
ga naar III.

I.V.8
I.A.5
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Zijn andere onderzoeken noodzakelijk vanuit wettelijke verplichting of overige eisen of wensen?
Nee
ja
Uitvoeren onderzoeken
asbestonderzoek, chroom6‐onderzoek
flora‐ en faunaonderzoek, bodemonderzoek
CFK's, lood, loodmenie, minerale vezels etc.
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vastleggen gegevens

K2

Asbestwetgeving
ARBO‐wetgeving

Beslisboom hoogwaardig hergebruik Bouwproducten (elementen/componenten)

Status

Actie

Vraag
I.V.9

I.A.5

Dossier
Is er sprake van aanwezigheid van asbest‐ en/of chroom6‐houdende en/of andere giftige toepassingen in/aan de te verwijderen bouwproducten?
Nee
ja
Uitvoeren onderzoeken
mogelijkheid tot reinigen c.q. veilig
verwijderen met (voldoende) behoud
van kwaliteit voor hergebruik

I.V.10

Is reinigen / verwijderen mogelijk met behoud van kwaliteit bouwproduct?
ja
nee

I.A.6

Overzicht vrijkomende producten/materialen zeker afvalregime

Nader kwalitatief onderzoek huidige situatie (K2).
Zie separate vragenlijst

I.A.7

Definitief maken overzicht met vrijkomende producten en materialen

I.A.8

Normen/referenties

Bouwbesluit art. 1.7
Afvalstoffeninventarisatie
Asbestinventarisatie
Chroom6‐rapportage

vastleggen gegevens

K2

vastleggen gegevens

K2

KRA / LAP3 / bouwbesluit

vastleggen gegevens

K2

Bouwstoffeninventarisatie
Gebouwpaspoort

II. Voorbereiding demontage ‐ en/of sloopwerkzaamheden met vrijkomende bouwproducten

II

Onderzoek naar afzet hoogwaardig her te gebruiken bouwproducten en bestemming overige materialen / marktbenadering vraagzijde

II.A.1

II.V.1

II.A.2

Zie V.V.2 en V.V.5

AANBOD ‐ VRAAG
sluiten van kringlopen

Is er een ambitie om circulair te demonteren / slopen en in positieve zin (milieutechnisch) af te wijken van standaard / forfaitaire afvalscenario's?
Nee
ja

NMD/SBK/forfaitaire
afvalscenario's

Bepalen strategie voor demontage, afvoer, herbestemming en verwerking (Reuse/Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle, Recover, stort)
mogelijk na te streven volgorde (uitwerking en uitvoering bij III.)
R.4/R.5 Direct, één op één, hoogwaardig hergebruik van bouwproducten nastreven, mits milieutechnisch en financieel verantwoord (REUSE/REPAIR)
R.4/R.5 Direct hoogwaardig hergebruik via opslag, tussenhandel, marktplaats nastreven, mits milieutechnisch en financieel verantwoord (REUSE/REPAIR)
R.6 Hergebruik van bouwproducten na verbetering technische en/of functionele kwaliteit via producent/leverancier (REFURBISH)
R.7 Hergebruik van bouwproducten in/als een nieuw product met gelijkwaardige functie/kwaliteit, via producent/leverancier (REMANUFACTURE)
R.8 Hergebruik van bouwproducten in/als een ander product met andere functie/kwaliteit, via producent/leverancier (REPURPOSE)
R.9 Afvoeren van producten/materialen voor recycling (streven hoogwaardige recycling: materiaal tenminste terug op gelijkwaardig niveau (RECYCLING)
R.10 Afvoeren van producten/materialen voor verbranding = energieopwekking (RECOVER)
Afvoeren van producten/materialen voor stort (LANDFILL)

II.A.3

Organiseren demontage‐ en sloopproces, adviserende en uitvoerende partijen, prijs‐ en contractvorming, voorbereidende plannen
Sloop‐ en asbestsaneringsplan
Sloopveiligheidsplan
deels verplicht,deels optioneel BLVC plan
Terreininrichtingsplan
Monitoringsplan
Logistiek plan
coördinatie nuts‐aansluitingen
gegevens overige onderzoeken

II.V.2

II.V.3

II.A.4
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Is de hoeveelheid vrijkomend materiaal groter van 10m3
Nee
Is er sprake van te verwijderen asbest?
ja
Nee

10R‐strategie (def.: CB'23)

Vaststellen prijsvormingsprocedure
Bestek asbestsanering en sloop
Kostenraming sloop
Opbrengstenraming sloop/demontage

vastleggen gegevens

cf. Bouwbesluit

Bouwbesluit art.1.26, lid 1

ja
Bouwbesluit art.1.26, lid 1
Volg bouwbesluit, Procedure sloopwerkzaamheden § 1.7.
Veiligheidsplan en overige plannen
Sloopmelding
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vastleggen gegevens

omgevingsloket

omgevingsloket

Beslisboom hoogwaardig hergebruik Bouwproducten (elementen/componenten)

Status

Actie

Vraag

Dossier

Normen/referenties

III. Uitvoering demontage ‐ en/of sloopwerkzaamheden met vrijkomende bouwproducten

III

Startpunt vanaf
Startpunt vanaf
Startpunt vanaf

I.A.4
II.V.3
II.A.4

ingeval er bouwproducten verwijderd kunnen worden zonder dat sprake is van 'sloop' conform bouwbesluit
reguliere voorbereiding
reguliere voorbereiding

III.A.1

Afspraken inzake afzet vrijkomende bouwproducten en materialen

III.A.2

Start werkzaamheden

III.V.1

III.V.2

III.V.3

Is er sprake van bouwproducten die kunnen worden verwijderd zonder dat sprake is van 'sloop' conform bouwbesluit?
ja
nee

Zie I.A.4

Is er sprake van asbest, chroom6 of andere giftige, chemische, gevaarlijke stoffen in het gebouw(deel)?
nee
ja
zijn de gevaarlijke stoffen een belemmering om cf. wet‐ en regelgeving producten en materialen te verwijderen uit het (ge)bouw(deel)?
nee
ja

III.A.3

Saneren / verwijderen gevaarlijke stoffen conform wet‐ en regelgeving

III.A.4

Afvoeren gevaarlijke stoffen en met gevaarlijke stoffen vervuilde producten en materialen

III.V.4

III.S.1

Nacontrolemetingen en vrijgeven gebouw(delen) na sanering / reiniging akkoord?
nee
ja

Schoon gebouw, geschikt voor demontage / sloop

III.A.5

Optioneel: berekening mogelijke milieuwinst door gekozen hergebruikstrategie
Verbetering ten opzichte van forfaitaire afvalscenario's NMD cf. LCA‐methodiek

vastleggen gegevens

K2

NMD/LCA, t.o.v.
forfaitaire afvalscenario's
input MPG nieuw project

Ga naar V.

III.A.6
III.V.5

III.V.6

III.V.7

III.V.8

III.V.9

SGS Search Ingenieursbueau B.V.

Zijn te demonteren bouwproducten geschikt/bedoeld voor direct één op één hergebruik in een ander gebouw?
ja
nee
Zijn te demonteren bouwproducten geschikt/bedoeld voor hoogwaardig hergebruik via marktplaat/tussenhandel/werf?
ja
nee
Zijn te demonteren bouwproducten geschikt/bedoeld voor hoogwaardig hergebruik met verbetering kwaliteit via producent/leverancier?
ja
nee
Zijn te demonteren bouwproducten geschikt/bedoeld voor hoogwaardig hergebruik via producent/leverancier?
ja
nee
Zijn te demonteren bouwproducten geschikt/bedoeld voor hergebruik in andere producten, via producten/leverancier?
ja
nee
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Beslisboom hoogwaardig hergebruik Bouwproducten (elementen/componenten)

Status

Actie

III.S.2

III.A.7+8

Vraag

Dossier
Demonteren, product is op bouwplaats

Slopen en demonteren, producten/materialen (afval) zijn op bouwplaats

Kwalitatieve beoordeling vrijkomend materiaal:
scheiden op de bouw (wettelijke plicht) (K3)

III.A.9

III.A.10

III.A.11

IV

Normen/referenties

Paragraaf 2.2. rapportage /
Bouwbesluit art. 1.7
KRA/LAP3+ sectorplannen
SVMS / Eural
Milieuwetgeving

Afvoer en verwerking op basis van afvalhiërarchie (ladder van Lansink), conform wettelijke eisen

Afvoer / transport producten vanaf bouwplaats

vastleggen gegevens

K3
stortbonnen
ontvangstbew.
contracten etc.
bestemming etc.

IV: Tussentijdse processen / activiteiten tussen demontage bij sloop en productieproces bouwproducten

IV.S.1

Recyclebare materialen komen terug in productieketen / volgende levenscyclus (R.9)
Als onderdeel nieuwe producten, inclusief CE‐markering en/of kwaliteitsverklaring producent
R.9 Recycle
IV.A.1

Ontvangst bouwproduct door bewerker, voor hergebruik in andere (2e hands)‐producten, zonder CE‐markering
R.8 Repurpose

IV.A.2

Ontvangst bouwproduct door bewerker, voor hoogwaardig hergebruik als gelijksoortig, 2e hands, zonder CE‐markering
R.7 Remanufacture

IV.A.3

Ontvangst bouwproduct door bewerker voor hoogwaardig hergebruik in/als 2e hands product met verbeterde kwaliteit, zonder CE‐markering
R.6 Refurbish

IV.S.2

Herbruikbare producten komen terug in productieketen / volgende levenscyclus via producent
Als nieuw product of onderdeel nieuw product, inclusief CE‐markering en/of kwaliteitsverklaring producent

IV.A.4

K4: ingangscontrole kwaliteit en samenstelling bouwproducten door ontvanger / tussenhandelaar

IV.A.5

Productie‐ / reparatie‐ / schoonmaakprocessen door bewerker
R.4 Reuse / R.5 Repair

IV.A.6

K5: uitgangscontrole + verkoopdocumentatie

IV.A.7

Verkoop gereed 2e hands product door bewerker

IV.A.8

Bouwproduct wordt opgeslagen op werf / bij tussenhandel of bouwhub
voor doorverkoop, geen ingrijpende aanpassingen (m.u.v. reparatie/schoonmaak)

IV.A.9

Transport bouwproduct naar bouwplaats

SGS Search Ingenieursbueau B.V.

vastleggen gegevens

K4
Digitale
marktplaats,
productspec's
Dossier bewerker
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vastleggen gegevens

K5
verkoop‐
documentatie

Beslisboom hoogwaardig hergebruik Bouwproducten (elementen/componenten)

Status

Actie

Vraag

Dossier

Normen/referenties

Ga naar VI.

IV.A.10
R.4 Reuse / R.5 Repair

V: Voorbereidingsfase (nieuw)bouwproject waarin hergebruikte bouwproducten worden toegepast (nieuwe situatie)

V
V.S.1

Initiatief om iets te (ver)bouwen (initiatiefnemer)

V.A.2

Bepalen en definiëren circulaire ambities van het project

V.A.3

Inschakelen en contracteren architect / adviseus voor planvorming

V.V.1

V.V.2

DNR / STB

Zijn er ambities om circulariteit mee te nemen in het project en daarbij ook gebruik te maken van hergebuik van bouwproducten in vormgeving en uitstraling?
ja
nee
Zijn er mogelijkheden c.q. is er aanbod van gebruikte bouwproducten en kunnen deze geïntegreerd worden?

V.A.4

Integreer elementen in het ruimtelijk ontwerp

AANBOD ‐ VRAAG
sluiten van kringlopen

Zie I.A.8 en II.A.1
nee

ja

uitsluitend nieuwe
producten
ja
nee
van voldoende kwaliteit?

V.V.3

K6

Kwalitatieve beoordeling toe te passen hergebruikte
producten (K6)

V.A.5

V.A.6

Ruimtelijk ontwerp maken (adviseur / architect)

V.A.7

Aanvraag vergunning omgevingsplanactiviteit (initiatiefnemer)

V.A.8

Toetsen aan omgevingsplan en risico’s locatie (bevoegd gezag)

V.S.2

Omgevingsvergunning + specifieke risico’s locatie (bevoegd gezag /tussenresultaat)

V.A.9
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vastleggen gegevens

omgevingsloket
start oplever‐
dossier

omgevingsloket
opleverdossier cf. WKB

vastleggen gegevens

actualisatie
opleverdossier

omgevingsloket
opleverdossier cf. WKB
DNR / STB

Vervolg: ontwerpfase: opdracht tot uitwerking bouw en kwaliteitsborging (initiatiefnemer)

V.V.4

vastleggen gegevens

K1 t/m K5 +
eventueel aan‐
vullende
beoordeling

Zijn er ambities om circulariteit mee te nemen in het project en daarbij hergebruikte bouwproducten te integreren bij de technische uitwerking?
nee
ja
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Beslisboom hoogwaardig hergebruik Bouwproducten (elementen/componenten)

Status

Actie

Vraag
V.V.5

Dossier
Zie I.A.8 en II.A.1

Zijn er mogelijkheden c.q. is er aanbod van gebruikte bouwproducten en kunnen deze geïntegreerd worden?
nee

V.A.10

Integreer elementen in technische uitwerking

Normen/referenties
AANBOD ‐ VRAAG
sluiten van kringlopen

ja

uitsluitend nieuwe
producten
ja
nee
van voldoende kwaliteit?

V.V.6

K6

Kwalitatieve beoordeling toe te passen hergebruikte
producten (K6)

V.A.11

V.A.12

vastleggen gegevens

K1 t/m K5 +
eventueel aan‐
vullende
beoordeling

Technische uitwerking bouwplan (adviseur /architect)
zie III.A.5.
onder andere: opstellen MPG‐berekening inclusief correcte verwerking hergebruikte
producten: verplicht danwel optioneel, artikel 5,9 bouwbesluit

V.A.13

V.A.14

Voorbereiding bouw /risicobeoordeling (aannemer)

V.A.15

Beoordeling bouwplan (kwaliteitsborger)

vastleggen gegevens

gegevens

zie III.A.5.

omgevingsloket
NMD / Module D / bouw‐
besluit

K1 t/m K6

Beschikbaar dossier

K1 t/m K6

Vastgesteld borgingsplan (kwaliteitsborger / tussenresultaat)

vastleggen gegevens

borgingsplan

V.A.16

Bouwmelding / borgingsplan, informatie kwaliteitsborger

vastleggen gegevens

V.A.17

Beoordeling volledigheid bouwmelding (bevoegd gezag)

Beschikbaar dossier

nee
V.V.7

V.S.3

VI
VI.A.1

VI.S.1

Is de toepassing van her te gebruiken bouwproduct akkooord en is de functionele en technische kwaliteit van voldoende niveau i.r.t. kwaliteitsborging?
ja

VI.A.3
VI.A.4
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omgevingsloket
acties cf. WKB
omgevingsloket
actie cf. WKB

VI: Realisatie en oplevering (nieuw)bouwproject waarin hergebruikte bouwproducten worden toegepast (nieuwe situatie)
UAV(GC), uitvoeringsovk.

Inschakelen en contracteren uitvoerende partijen / aannemers /leveranciers voor uitvoering

Mededeling start bouw (initiatiefnemer)

VI.A.2

K6
actualisatie
opleverdossier
K6
actualisatie
opleverdossier

borgingsplan cf. WKB

Start bouwwerkzaamheden (aannemer)

vastleggen gegevens

omgevingsloket

Inkoop / levering producten voor uitvoering

Levering overige producten (nieuw / met CE‐markering)
Levering 2e handsproduct. Zie IV.A.10
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Beslisboom hoogwaardig hergebruik Bouwproducten (elementen/componenten)

Status

Actie

Vraag

Dossier

Normen/referenties

K6

Kwalitatieve beoordeling toe te passen hergebruikte
producten (K6)

VI.A.5

VI.A.6

Uitvoeren borgingsplan gedurende de uitvoering, mede op basis informatie aannemer
VI.V.1

VI.A.7

vastleggen gegevens

K1 t/m K5 +
eventueel aan‐
vullende
beoordeling

Dossieropbouw

K6
actualisatie
opleverdossier

Hergebruikt bouwproduct akkoord in toegepaste context?
ja
nee

dossier bevoegd gezag
consumentendossier
cf. WKB

Montage bouwelementen / bouw

VI.A.8

afvoeren bouwproduct : zie IV.A.1,A.2, A3

VI.A.9

Verklaring kwaliteitsborger

VI.A.10

Gereedmelding: verklaring bevoegd gezag, dossier bevoegd gezag (initiatiefnemer)

VI.A.11

Beoordeling volledigheid gereedmelding (bevoegd gezag)

VI.A.12

Melding Gebruik toegestaan (na 10 werkdagen) (bevoegd gezag)

vastleggen gegevens

omgevingsloket

Oplevering + start gebruik: verklaring bevoegd gezag + consumentendossier (initiatiefnemer)

vastleggen gegevens

omgevingsloket

VI.S.2

VI.A.13

omgevingsloket

vastleggen gegevens

gegevens

consumentendossier met onder andere:
Paspoort voor de bouw, met alle producten (evt. gekoppeld aan BIM‐model), herkomst, samenstelling, demontagehandleiding
producenten‐ en leveranciersgegevens, garanties, take‐back afspraken, onderhoudsvoorschriften etc.
Zie definities Platform CB'23
+ alle documenten dossier bevoegd gezag

omgevingsloket

volledig dossier
omgevingsloket
K1 t/m K6
Beschikbaar dossier

VI.A.14

Afspraken, contracten en verplichtingen inzake noodzakelijke controles gebouwkwaliteit c.q. instandhouding gebouw en kwaliteit elementen en bouwproducten
gedurende gebruik. Eventueel actief toezicht op behoud kwaliteit en prestaties om risicovolle situaties te voorkomen?

aanwezige gegevens

K1

(contractuele) afspraken
instandhouding gebouw
en gebouwbeheer

VI.A.15

Exploitatie/gebruik gebouw = gebruiksgegevens, MJOP's, onderzoeken, aanpassingen materialenpaspoort, (eventueel) uitgevoerde controles van kwaliteit en
prestaties (instandhouding) / actief toezicht etc. gedurende exploitatie (K1)

aanwezige gegevens

K1

NEN2767, MJOP,
Paspoort voor de bouw etc.
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Beslisboom hoogwaardig hergebruik Bouwproducten (elementen/componenten)

