
Titel: Update RPC – Regionaal Programma Cirkelstad 
 
Aanleiding: in de werkgroep Bouw & Sloop werd gemeld dat de RPC-volgende gemeenten te 
weinig voortgang horen 
 
Doelgroep: ambtelijk en bestuurlijk betrokkenen bij afspraken Duurzaamheid Top 18 
oktober 2019 
 
Doel: informeren over de actuele stand van zaken 
 
Distributie: via mailinglijst (Mark de Hoop) en website MRA Duurzaam 
 
Meelezen: Yolanda, Wouter 
 
-----  
 
Inleiding 
Tijdens de Duurzaamheid Top van 18 oktober 2019 is de afspraak gemaakt om  
Te starten met het Regionaal Programma Cirkelstad (RPC). Zie hieronder.  
Het RPC is een initiatief vanuit het MRA Programma Circulaire Economie,  C-creators en 
Cirkelstad: https://c-creators.org/rpc] 
 
Doel van het MRA-brede Regionaal Programma Cirkelstad (RPC) is samen leren hoe 
circulair(der) woningen te bouwen. Geleerde lessen worden gedeeld met alle deelnemers 
zodat er over drie jaar een gedeelde kennisbank ontstaan is over circulariteit in 
woningbouw. In 2023 gaan we een leidraad opstellen voor het vervolg gericht op versnellen 
en opschalen.  
 
Na een vertraagde start in het tweede kwartaal 2020, door afgelaste fysieke ontmoetingen 
waaronder die op Building Holland, heeft op 13 mei een webinar plaatsgevonden met zowel 
de marktpartijen en hun bouwprojecten, de trekkers van het programma, als de mensen 
achter het instrument om de ervaringen geharmoniseerd in kaart te brengen: de audit, 
waarover hieronder meer. 
 
Hoe circulair is een project? 
Deelnemende gemeenten zijn Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad, Almere en 
Amstelveen. Marktpartijen zijn BPD, Dura Vermeer en Van Wijnen. Deze deelnemers hebben 
bouwprojecten waarvan het programma graag de mate van circulariteit wil weten, zowel 
technisch als procesmatig. Door inspanningen en resultaten in kaart te brengen leren we 
gezamenlijk wat werkt en wat niet. 
 
Maar hoe brengen we die mate van circulariteit in kaart? Daarvoor wordt het instrument 
van de audit ingezet zoals specifiek voor dit doel ontwikkeld door TU Delft en aangescherpt 
door circulaire koplopers Copper8, Metabolic en Alba Concepts in opdracht van Cirkelstad.  
Het grote voordeel van een dergelijk instrument is dat de leerervaringen geharmoniseerd 
worden door ze tegen een standaard te toetsen en systematisch in kaart te brengen. Het kan 
daarmee antwoorden geven op vragen als ‘hoe demontabel zijn de gebouwen’, ‘wat is de 
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range van de hoeveelheid hergebruikte bouwmaterialen’, ‘wat is de milieu-impact van de 
gebruikte materialen’ en, niet onbelangrijk, hoe staan die resultaten in verhouding tot de 
geleverde inspanningen. Ook het proces komt aan bod zoals in welk deel van 
vergunningsverlening of financiering zijn welke oplossingen bedacht om de woningen 
circulairder te bouwen dan standaard. 
 
Planning 2020 
Er zijn op dit moment 3 projecten ingediend waarvan de audits worden gepland voor medio 
juni. Daarnaast zijn er 3 projecten beschikbaar die geaudit zijn vanuit het landelijke traject. 
Later in het jaar worden nog een drietal projecten geaudit. De audits worden geanalyseerd 
door TU Delft en de analyses gestuurd naar de deelnemers. Eind juni / begin juli vindt de 
eerste RPC MRA Intervisiebijeenkomst plaats waarin de bevindingen worden besproken met 
de deelnemers en de geleerde lessen worden benoemd.  
Eind oktober is er een presentatie van ‘Het nieuwe normaal’ op Building Holland voor alle 
deelnemers van Samen Versnellen landelijk & regionaal. 
Een nieuwe auditronde vindt plaats in november 2020. 
 
Planning vervolg 
In 2021, 2022 zullen de audits op projecten door blijven gaan met tussenliggende 
intervisiebijeenkomsten om de resultaten te bespreken. De kennisbank wordt zo steeds 
verder verrijkt. In 2023 volgt de leidraad met daarin aanbevelingen voor versnellen en 
opschalen van circulaire woningbouw.  
 
Communicatie 
In MRA-nieuwsbrieven en op de MRA-duurzaam website is de voortgang via updates te 
volgen. Daarnaast wordt de stand van zaken gemeld bij de eerstvolgende Duurzaamheid Top 
(eind 2020). De leidraad zal voor de gehele MRA, en daarbuiten, gepubliceerd worden.  
 
Contact 
Wouter van Twillert, C-Creators, wouter@c-creators.org 
Mark Spetter, Provincie Flevoland, mark.spetter@flevoland.nl   

 
-----  
 
Afsprak Duurzaamheid Top 18 oktober 2019 
 
Wat spreken we af?  
1. Dat een groep MRA partijen instemt met de start van het Regionaal Programma Cirkelstad. Dit 
houdt in dat:  
• zoveel mogelijk en ten minste vijf MRA-overheden, jaarlijks 1 eigen project aanleveren waarop de 
audit van het Regionaal Programma Cirkelstad wordt uitgevoerd;  
• zij gaan deelnemen aan de vier intervisie-bijeenkomsten per jaar en aan deeltrajecten rondom 
belemmerende regelgeving en businesscases;  
• zij een financiële bijdrage leveren voor de begeleiding en de audits van het programma  
 
2. Dat MRA breed alle partijen, dus ook MRA-overheden die niet direct aan het Regionaal 
Programma Cirkelstad deelnemen, de ontwikkelingen en resultaten die uit het programma 
voortkomen, volgen.  
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3. Dat in de eerste helft van 2023 – na afloop van het driejarig traject (december 2019 – december 
2022) – een slotbijeenkomst wordt georganiseerd met alle MRA partijen (dus met directe 
deelnemers aan het programma en ook de volgers daarvan) op basis van de uitkomsten van de pilots 
en de diverse bijeenkomsten die daarover tussendoor plaats hebben. Tijdens deze slotbijeenkomst 
worden de leerervaringen gedeeld en een voorstel voorgelegd over hoe vanaf dat moment door 
MRA-overheden met duurzaam bouwen kan worden omgegaan. Alle MRA partijen committeren zich 
nu om uitkomsten op die bijeenkomst te bespreken, daaraan bij te dragen en zich in te spannen om 
MRA breed tot gelijkluidende bouwafspraken voor de periode daarna te komen. Dit middels een dan 
te nemen besluit.   


