Green deal Cirkelstad
1.1

Omschrijving initiatief
Door ondertekening van Green Deal Cirkelstad committeren partijen zich om de keten van
bouw en sloop te sluiten. Dit doen zij door duurzaam te slopen en de gesloopte materialen
zo hoogwaardig mogelijk terug te brengen in de kringloop van de bouw. De vraag is hoe
ervoor gezorgd kan worden dat dit proces door marktpartijen wordt opgepakt en vervolgens
mainstream wordt.
Cirkelstad, voert met onder meer de gemeenten Rotterdam (Cirkelstad), Amsterdam,
Amersfoort en Utrecht de Green Deal uit. USI (Utrecht Sustainability Institute) is gestart met
de ondersteuning van de Green Deal bouw- en sloopketen. Doel is om de bouw- en sloop
kringloop te sluiten en te zorgen voor een sluitende business-case. Binnen het Green Deal
initiatief wordt een community of practice opgezet om van elkaar te leren en kennis uit te
wisselen.
Hoewel de betrokken partijen positief zijn over de mogelijkheden tot kringloopsluiting,
blijkt het lastig om andere partijen op basis hiervan te enthousiasmeren. Welke kennis en
overheidsincentives noodzakelijk zijn om marktpartijen wel over de brug te krijgen, is nog
onvoldoende duidelijk. Centrale vragen zijn daarom: ‘Wat is nodig op het gebied van kennis
en beleidsincentives om de bouw en sloop sector zelf zijn werk te laten doen en de bouw
en sloop kringloop te sluiten? Wat moet er door wie gebeuren en welke zaken kunnen
meteen of op zeer korte termijn worden opgepakt en welke activiteiten kosten meer tijd?’
Deze vraag zal worden beantwoord in samenspraak met de uitvoerders van de Green Deal
(met name marktpartijen) en enkele ervaringsdeskundigen.
Op 17 juni 2016 hebben meer dan 40 partijen uit de regio Utrecht, waaronder BOOT de
Green Deal Circkelstad ondertekend.

1.2

Deelnemers
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Gemeente Rotterdam, Amsterdam, Amersfoort en Utrecht
Rijkswaterstaat
Meversa
Oranje
Search B.V.
Ministerie van Economische Zaken
BOOT organiserend ingenieursburo B.V.
Ca. 40 ondernemers in regio Utrecht

1.3

Reductiedoelstellingen
In samenspraak met sleutelpersonen binnen de bouw- en sloopketen, in het bijzonder de
ondertekenaars van de Green Deal Cirkelstad, een aanpak formuleren met als doel te
onderzoeken onder welke omstandigheden de Cirkelstadaanpak volledig markt gestuurd
werkt.
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1.4

Rol BOOT
BOOT brengt haar expertise in bij de volgende activiteiten:
Jaarlijks quick scan op project en organisatie
Opzetten Bouwmarktplaats
Ziekenhuizen Amersfoort
Circulariteitsindex
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