
Friends network meeting 
'Circulaire gebiedsontwikkeling'
Donderdag 19 september organiseerde RPR Stakeholdermanagers de friends network meeting met als 

thema 'Circulaire gebiedsontwikkeling'. Tijdens deze middag werd kennis gedeeld om van elkaar te leren 

en met deze samenvatting van de geleerde lessen en de conclusies hopen wij de deelnemers en 

geïnteresseerde partijen te ondersteunen in hun aandeel in de circulaire gebiedsontwikkeling.
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Conclusies
'Circulaire gebiedsontwikkeling'

Carl-Peter Goossen, voorzitter 
Vereniging DNA in de Bouw, nam de 
groep mee in het vorm geven aan 
circulaire ambities op marktniveau en 
binnen de eigen organisatie. 
Daar waar het lijkt dat niet dezelfde 
kennis hebben de grootse belemmering 
is voor de ontwikkeling van de circulaire 
markt, valt op dat dit vaak een niet 
volledig beeld is. Veelal eerder lijkt de 
belemmering erin te zitten dat partijen 
niet naar elkaar luisteren en alleen maar 
zenden. Mooier is om de kennis van de 
ander te respecteren. 

Om dit te bereiken en om  samen slim te 
zijn, is communicatie en voorlichting 
nodig. Voor de ontvangende partij is het 
van belang om je kwetsbaar te durven 
opstellen als je iets niet begrijpt. Wees 
niet bang om te worden afgerekend, 
maar durf eerlijk te zijn. Blijf vragen naar 
het waarom en ga niet altijd gelijk mee 
in de gemaakte keuzes. 

Aan de hand van de circulaire gebieds-
ontwikkeling 'Park 070' ging Bram 
Kroon, adviseur circulair bouwen en 
slopen bij IDDS Bouw- en Sloop-
management, in op de wijze waarop een 
project als ‘Park 070’ tot stand komt en 
tegen welke problemen je in de praktijk 
aan loopt. Want circulair slopen of 
renoveren, wie bepaalt dat? En hoe ver 
wil je gaan om circulair te slopen? 

Van elkaar leren om beter te worden, daar ondersteunen wij 
je bij.
Vanuit het aannemerschap lijkt het er in eerste instantie op dat de opdrachtgever de keuze 
van het slopen of renoveren bepaald. Maar als we verder kijken blijkt al gauw dat dat te 
eenvoudig geredeneerd is. Aannemers hebben kennis van circulaire materialen en 
oplossingen en bieden deze waar mogelijk aan aan de opdrachtgever. Ook een architect 
zal al aan de voorkant van het traject bij het PvE meedenken over de circulaire 
mogelijkheden in een project en hierdoor bepalen hoe een pand of een gebied eruit gaat 
zien. Daarnaast spelen bijvoorbeeld de wensen van de toekomstige gebruikers, de 
geografische ligging en het eventuele hergebruik van materialen een rol. 

Een mogelijke oplossing om het keuzeproces te versnellen lijkt te liggen in de ontwikkeling 
van een tool waarin je door invulling van een gespecialiseerd aantal standaardstappen je op 
de voor het pand passende oplossing komt.

Voor de overheid ligt er de rol om de sturende kracht in het circulair bouwen te zijn. Dat 
lukt niet alleen door het verplicht stellen van vergunningen en werkwijzen, maar meer nog 
door het om het beeld te verduidelijken dat het verstandiger is om circulair te ontwikkelen 
i.t.t. het traditionele ontwikkelen.

Duidelijk werd al snel dat je het proces van circulair slopen niet alleen aangaat. Je hebt te 
maken met veel partijen met ieder een eigen drijfveer en motivatie. Om de interesse in 
elkaars kennis en specialisme te vergroten is het voordelig als er een zelfde doel is bepaald. 
Als mensen dezelfde drijfveren hebben en de drijfveren van de ander snappen. Een 
gedeeld ideaal of een gedeelde geldstroom zijn hier voorbeelden van.  

Voor partijen binnen de circulaire gebiedsontwikkeling geldt bovendien dat ze - 
aangejaagd door onderzoek van pioniers en idealisten - nu als trendvolgers de markt gaan 
bepalen. Deze ontwikkeling uit zich in groene imagos en een doorpak naar de commerciële 
uitwerking van duurzame, circulaire innovaties. 

De uitvoering van het Klimaatakkoord het tempo van veranderingen verder versnellen. Om 
hier slim mee om te gaan is het nodig om strategisch te denken, steeds weer creatief te zijn 
en te zorgen dat de angst verdwijnt. Een vorm van dit nieuwe denken zit in het omdenken 
van het straffen naar belonen. Kies bijvoorbeeld voor het fiscaal belonen van het hoogst 
bereikbare doel in het circulaire slopen; het kiezen voor het niet-slopen. Maar ook 
bijvoorbeeld wetende dat drijfveren niet altijd op elk moment hetzelfde zijn. 

Ook bij de circulaire gebiedsontwikkelingen kan een iemands drijfveer tijdens het proces 
anders dan duurzaam zijn. Als RPR Stakeholdermanagers nemen we dit mee in onze aanpak 
met als doel het ombuigen van drijfveren en deze te laten meebewegen naar het einddoel 
om uiteindelijk  jouw eigen slimme idee te laten landen in de organisatie.

 19 september 2019 




