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met extra aandacht voor biobased bouwen.



 

 

 
1 

Samenvatting 
We staan aan de vooravond van de derde grote verbouwing van Nederland. Daarin willen we onder 
meer 900.000 nieuwe woningen bouwen, 8 miljoen woningen renoveren, nieuwe verdienmodellen voor 
boeren creëren en de balans tussen stad en land herstellen. Naast deze letterlijke verbouwing hebben we de 
ambitie om in 2030 onze CO2-uitstoot met 55% te hebben verlaagd en 50% minder primaire grondstoffen 
te verbruiken. Dat betekent dat óók de bouwopgave zelf op een klimaat-neutrale en circulaire manier zal 
moeten worden gerealiseerd. 

De City Deal Circulair & Conceptueel Bouwen is een katalysator van het verduurzamen van de 
bouwopgave. Daarmee willen we ervoor zorgen dat de ‘grote verbouwing van Nederland’ ook de ‘goede 
verbouwing van Nederland’ wordt. In 2021 hebben we ruim 100 partners bij elkaar gebracht met dezelfde 
missie: het woningtekort zo circulair mogelijk aanpakken, met minimale milieu-impact. Met het tekenen 
van de dealtekst hebben alle partners zich, bestuurlijk, gecommitteerd aan de ambitie om elk groot 
nieuwbouw- of transformatieproject (50+ woningen) zo circulair en conceptueel mogelijk te realiseren.  

Inhoudelijk werken we vanuit drie werklijnen: biobased bouwen, geïndustrialiseerd conceptueel 
bouwen en financierings- en waarderingsmodellen. Allereerst stimuleren we biobased bouwen; het 
bouwen met natuurlijke materialen om de milieu-impact van de bouw drastisch te verlagen en CO2 op te 
slaan. Daarnaast kijken we naar geïndustrialiseerd conceptueel bouwen, om de bouwsnelheid en -kwaliteit 
te verhogen en om bouwafval te verminderen. Tot slot werken we aan andere financierings- en 
waarderingsmodellen om circulair bouwen te versnellen. 

We zijn actief op drie niveaus, die we met elkaar verbinden om effectief tot nieuw beleid te komen: 
project, stad en regio, en institutioneel. Allereerst werken we op het niveau van (bouw)projecten, om 
partners te ondersteunen bij het opstellen van circulaire en conceptuele ambities in hun projecten en 
processen. Daarnaast werken we tussen steden en regio’s aan kennisuitwisseling, en afstemming van 
aanpak en beleid tussen partners en andere organisaties. Tot slot werken we op institutioneel niveau om te 
zorgen dat de ‘spelregels’ van het systeem veranderen, om circulair en conceptueel bouwen langzaam maar 
zeker tot de standaard te maken. De projecten van onze gemeenten vormen zo dus de basis voor nieuw 
beleid en instrumentarium. 

De City Deal doorloopt drie fasen in de ontwikkeling van circulair en conceptueel bouwen. In Fase I 
(’21-’22) brengen we de basis op orde: het partnernetwerk opbouwen, ambities formaliseren, behoeften 
ophalen en het oprichten van een interdepartementaal beleidsteam om beleid af te stemmen en beleid en 
praktijk op elkaar aan te laten sluiten. In Fase II (’22-’23) gaan we met elkaar wennen aan circulair en 
conceptueel bouwen door voorbeelden te delen, er expliciet om te vragen en te laten zien wat er kan. In 
Fase III (’23-’25) ontwikkelen we circulair en conceptueel bouwen door vanuit de praktijk en formaliseren we 
waar mogelijk de KPI’s die we met het netwerk hebben omarmd. Daarmee leggen we een stevige basis voor 
een circulaire (bouw)economie en maken we onszelf op termijn misbaar.  

Om conceptueel en circulair bouwen structureel op te schalen, zijn binnen de City Deal partijen uit de 
hele bouwketen samengebracht. De kern van het netwerk bestaat uit gemeenten, provincies en de 
Rijksoverheid, vanuit de gezamenlijke ambitie om de woning(ver)bouwopgave en circulaire economie hand 
in hand te laten gaan. Provincies zijn aangesloten vanuit hun mandaat in de ruimtelijke inrichting. 
Woningcorporaties nemen deel vanuit hun rol als opdrachtgever. Netwerkorganisaties, (kennis)platforms 
en brancheverenigingen zijn betrokken vanuit kennisdeling met hun achterban. Tot slot hebben private 
partijen de City Deal medeondertekend als ondersteuning van de gezamenlijke ambities. 
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Figuur 1 – De City Deal in zijn geheel. Om de Rijksbrede circulaire doelstellingen van 2030 te bereiken, verbinden we 
projecten, stad & regio en systeem (institutioneel) niveau met elkaar. Zo benutten we de miljarden die gemoeid gaan met 
‘de derde grote verbouwing van Nederland’ meteen voor de transitie naar een Circulaire economie en een stikstof- en 
klimaat neutrale samenleving. Onze werklijnen zijn gefocusseerd op biobased bouwen, geïndustrialiseerd en conceptueel 
bouwen, en nieuwe financierings- en waarderingsmodellen.  
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Introductie: de City Deal en relatie met nationale doelen  
Begin 2021 is de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen van start gegaan. De ambitie is om in 2025 
van het circulair en conceptueel bouwen van nieuwbouwwoningen de standaard te hebben gemaakt. 
Biobased isolatie speelt hierbij een speciale rol. Om dit voor elkaar te krijgen is het cruciaal dat beleid 
op alle overheidsniveaus en de ontwikkelingen in de praktijk hand in hand gaan. Met dit Plan van 
Aanpak lichten we onze ambitie toe en leggen we uit hoe we de City Deal willen inzetten als 
katalysator voor beleid dat actief op circulair en conceptueel bouwen stuurt.  

Deze City Deal is een samenvoeging van drie initiatieven, namelijk de City Deal Circulair bouwen, de City 
Deal Conceptueel bouwen en de Strategische Verkenning Ruimte voor Biobased Bouwen. Hierdoor is een 
unieke samenwerking ontstaan waarin de thema’s Circulair, Conceptueel Bouwen en Biobased elkaar 
versterken. In de loop van 2021 breidde deze samenwerking zich uit met ruim 100 partners, waarmee de 
hele keten van opdrachtgever tot uitvoerder en investeerder is vertegenwoordigd. Met deze partners willen 
wij uiterlijk in 2025 van circulair en conceptueel bouwen de standaard hebben gemaakt. Dit vraagt 
aanpassing van de uitvraag voor opdrachtgevers, een nieuwe bouwcultuur voor de sector en nieuwe en/of 
aangescherpte (beleids)instrumenten bij overheden. Het interdepartementale beleidsteam dat onderdeel is 
van deze City Deal, zorgt voor een snelle koppeling tussen praktijk en beleid.  
 
De City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen biedt enorm veel koppelkansen met en tussen belangrijke 
opgaves die er in Nederland spelen binnen de fysieke leefomgeving. Denk aan de woningbouwopgave en de 
‘klimaat en stikstofcrises’, de transitie naar een circulaire economie, enzovoort. De komende jaren streven 
we ernaar om zo’n 100.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen1 in Nederland. Dit is misschien wel de 
grootste kans voor (ruimtelijke) kwaliteit, circulair bouwen en het creëren van een gezonde leefomgeving, 
die we krijgen.  
Elke overheid die zich heeft aangesloten bij de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen heeft toegezegd 
dat elk project van meer dan 50 woningen zo circulair mogelijk wordt uitgevraagd. Deze ambitie is bijzonder, 
aangezien circulaire woningen (nog) niet de standaard zijn in de praktijk.  

Deze City Deal wil laten zien dat kwaliteit, snelheid en ambities op circulariteit en klimaat hand in hand 
kunnen gaan. En dat is nodig: met de huidige manier van bouwen hebben we ons ‘klimaatbudget’ binnen 
zeven jaar (!) overschreden. Het is dus zaak om te bouwen met zo min mogelijk materiaal en minimale 
milieu-impact. In deze City Deal staan projecten van de aangesloten gemeenten centraal. Met elkaar werken 
we toe naar een zo circulair mogelijk eindresultaat, passend in de regionale context. We leren samen hoe we 
dat het beste kunnen doen, maar ook welke belemmeringen er zijn. De projecten van onze partners dienen 
als bewijslast voor nieuw beleid zodat praktijk en beleid hand in hand gaan.  

Maar hoe gaan we nu met al deze partijen van ambitie naar uitvoering? Met alle lockdowns die COVID met 
zich meebrengt, blijkt het niet eenvoudig om de energie in het netwerk effectief te benutten. Toch is er al 
veel in gang gezet, tussen ministeries en tussen partners. Dit uitvoeringsplan heeft de Dealtekst als basis, 
bouwt voort op wat er in 2021 is bereikt en blikt vooruit naar het jaar 2023. Ons doel is om de City Deal in 
2025 op te heffen omdat deze overbodig is geworden. Stap voor stap werken we toe naar concrete 
projecten en opschaling van de resultaten naar heel Nederland. 

  

 
1 We zijn ons, als team, er terdege van bewust dat NIET bouwen de meest circulaire vorm van bouwen is (refuse). De 
overkoepelende ambitie is hier dus het creëren van passende woonruimte voor iedereen en inbreiden, flexwonen en 
transformatie van bijvoorbeeld kantoorgebouwen zal wellicht een deel van de 100.000 woningen kunnen vervangen.  
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Nationale ambities & doelstellingen 
Nederland heeft de doelstelling om in 2050 een volledig klimaat neutrale en circulaire economie te 
hebben. Dat lijkt ver weg, maar er is nog veel te doen. Vanuit de City Deal hebben we de doelstellingen 
en ambities voor 2025, 2030, 2040 en 2050 op een rijtje gezet. Deze vormen het beleidsmatige kader 
waaruit we werken. 

We moeten de bouw circulair maken. Aan de ene kant omdat er simpelweg niet genoeg nieuw materiaal is 
om de groeiende wereldbevolking te huisvesten zoals we dat nu doen. Aan de andere kant omdat we 
daarmee de milieu-impact van de bouw drastisch kunnen verminderen. We moeten nu dus een 
hoogwaardige gebouwenvoorraad neerzetten en eindige grondstoffen vervangen door oneindige, 
hernieuwbare grondstoffen. Biobased gebouwen neerzetten waarin grondstoffen als hout, vlas, stro, algen 
en mycelium de basis vormen. Dat betekent ook dat we in 2050 geen grondstoffen meer uit de grond 
mogen halen.  

Wat een circulaire bouweconomie precies betekent in de praktijk, gaan we de komende jaren uitzoeken met 
de partners van de City Deal. Dat doen we op basis van concrete projecten van de partners. Wat zeker is, is 
dat er veel te doen is. We zullen anders samen moeten gaan werken, nieuwe ketens moeten bouwen, 
boeren moeten verleiden om grondstoffen voor de bouw te telen en anders gaan bouwen en beheren. Er is 
een drietal Rijksbrede doelen geformuleerd voor 20302: 

1. 55% minder CO2 uitstoot dan in 1996 
2. 50% minder primair materiaal gebruik 
3. 50% minder stikstof depositie 

We hebben de nationale doelen vertaald in onze ambities voor de City Deal en in de tijd uitgezet, zodat we 
duidelijk hebben voor welke opgave we staan in de komende jaren. De horizon voor de City Deal zijn hierbij 
onderstaande doelstellingen voor 2030, doelen waarbij het beleidsinstrumentarium de komende jaren op 
geijkt moet worden. Als aan het einde van de City Deal de doelen van 2025 in zicht zijn, lopen we op koers en 
kunnen we de City Deal daadwerkelijk op gaan heffen.  
 

2025 
1. 50% van alle nieuwe woningen worden conform circulaire principes gebouwd. 
2. 25% van de nieuwbouw is biobased, 25% van de nieuwe grondstoffen in isolatiematerialen in 

nieuwbouw en renovatie is biobased. 
• 5% van het benodigde hout wordt in Nederland zelf geproduceerd. 
• 10% van de benodigde vezels worden in Nederland zelf geproduceerd. 

3. 30.000 industrieel geproduceerde woningen per jaar. 
4. De woningbouw heeft een MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) van maximaal 0,5. 
  

 
2 Deze doelstellingen zijn te vinden in o.a. Het klimaatakkoord, het rijksbrede programma circulaire economie, plan van 
aanpak ‘opschaling industriële woningbouw’ en het plan van aanpak biobased bouwen.  
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2030 
1. Alle nieuwe woningen worden conform circulaire principes gebouwd 
2. 30% van de nieuwbouw is biobased, 50% van de nieuwe grondstoffen in isolatiematerialen in 

nieuwbouw en renovatie is biobased. 
• 25% van het benodigde hout wordt in Nederland zelf geproduceerd. 
• 25% van de benodigde vezels worden in Nederland zelf geproduceerd. 

3. 50.000 industrieel geproduceerde woningen per jaar. 
4. De woningbouw heeft een MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) van maximaal 0,3. 

 
 
2040 
1. 50% van de nieuwbouw is biobased, 100% van de nieuwe grondstoffen in isolatiematerialen in 

nieuwbouw en renovatie is biobased.  
• 50% van het benodigde hout wordt in Nederland zelf geproduceerd. 
• 50% van de benodigde vezels worden in Nederland zelf geproduceerd. 

2. 50.000 industrieel geproduceerde woningen per jaar. 
3. De woningbouw heeft een MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) van maximaal 0,2. 

 
City Deal partners zijn er in 2023 al klaar voor 
In 2023 willen we met de partners van onze City Deal al klaar zijn voor de doelen die in 2025 voor heel 
Nederland zullen gelden. Een serieuze ambitie, maar zeker niet onmogelijk met een sterk netwerk als dat 
van de City Deal. Hoe we dat voor elkaar gaan krijgen, lees je in dit uitvoeringsplan.  
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Reflectie 2021 

In 2021 hebben we een groep partijen samengebracht met dezelfde missie: het woningtekort zo 
circulair mogelijk aanpakken, met minimale milieu-impact. Daarbij hebben we voortgebouwd op 
bestaande netwerken zoals Cirkelstad, de Buyer Groups en de MRA Greendeal houtbouw. Afgelopen 
jaar stond in het teken van de basis op orde brengen. Inmiddels zijn we gestart met de volgende fase: 
samen wennen aan circulair en conceptueel bouwen. 

Afgelopen jaar hebben we vooral benut om de City Deal circulair bouwen, de City Deal conceptueel bouwen 
en de Strategische verkenning biobased bouwen bij elkaar te brengen. Zowel de beleidsteams en partijen 
die betrokken waren, als de doelstellingen en instrumenten. Dit heeft geresulteerd in een partnernetwerk 
met zo’n 110 partijen waarin 4 ministeries, 8 provincies, 20 gemeenten, 30 woningcorporaties en nog een 
vijftigtal kennisinstellingen, branche- en netwerkorganisaties en marktpartijen vertegenwoordigd zijn. De 
bestaande netwerken brengen veel bewijslast mee. Hiermee tonen we aan dat circulair en conceptueel 
bouwen nu al kan – met minder milieu-impact, sneller en met hogere kwaliteit dan conventioneel bouwen. 
Met goede randvoorwaarden kan industrieel bouwen concurreren met conventioneel bouwen, maar 
opschaling van circulair en conceptueel bouwen krijgt pas echt een vlucht als we integraal kijken naar kosten 
en baten over de gehele levensduur van gebouwen. Binnen deze City Deal geven we de aangesloten 
partners een podium en faciliteren we het gesprek met elkaar. 

Om het partnernetwerk te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen op circulair en conceptueel 
bouwen hebben we ook een interdepartementaal beleidsteam opgericht, met daarin vertegenwoordiging 
vanuit ministeries van BZK, LNV en EZK. Met dit team agenderen we belemmeringen die uit de projecten 
van onze partners komen, vertalen we bewijslast in (scherper) beleid en stemmen we beleid en 
programma’s af tussen de ministeries. Zo organiseren we structurele vraag naar circulaire en conceptuele 
woningen, zorgen we dat het aanbod aansluit op de vraag, en dat circulair bouwen formeel gestimuleerd 
wordt. Het programma ‘De nieuwe bouwcultuur’ is opgepakt door het College van de Rijksadviseur om 
biobased en natuurinclusief bouwen te stimuleren. En we zijn actief gaan samenwerken met de Floriade, de 
wereldtentoonstelling in Almere in 2022, om daar een Biobased Campus op te zetten.  
 
Zo’n groot partnernetwerk biedt enorm veel kansen, maar de aanlooptijd is een stuk langer. Vorig jaar zijn er 
projecten gestart als onderdeel van de basis, maar pas nu kunnen we echt effectief aan de slag met onze 
partners. Op basis van alles dat loopt en de oproep van Chris Kuijpers3 om ‘Het Nieuwe Normaal massaal te 
omarmen’ zien we 2022 als een jaar dat staat voor actie en impact.  
 
We gaan aan de slag met partners in projecten, opstarten én uitvoeren. We hercommitteren bestuurders op 
de ambities en verbinden de daarvoor benodigde partijen. Met de provincies gaan we regionale aanpakken 
verder invullen en ontwikkelen. Samen zorgen we voor zoveel mogelijk bewijslast waarmee we van circulair 
en conceptueel bouwen de standaard gaan maken. We hebben een intervisieprogramma in de steigers 
staan, waar een interview ronde met alle biobased cases de basis voor is. Ook hebben we een drietal 
kennisprojecten rondom financieren en waarderen geprogrammeerd voor komend jaar. Vanuit deze 
inhoud zetten we projecten op het podium en gebruiken ze als bewijslast voor beleid. 
  

 
3 Cirkelstad Stadsblad Special Edition 2022, op basis van een gesprek tussen Directeur-Generaal Chris Kuijpers en 
Rutger Büch op Building Holland.  
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Waarom een City Deal Circulair & Conceptueel Bouwen? 
We staan aan de vooravond van de ‘derde grote verbouwing van Nederland’. We willen 900.000 
nieuwe woningen bouwen, 8 miljoen woningen renoveren, klimaatneutraal en circulair worden en het 
stikstofprobleem oplossen. Vanuit de City Deal pleiten we ervoor dat de ‘grote verbouwing van 
Nederland’ ook de ‘goede verbouwing van Nederland’ wordt: de juiste woningen bouwen, op de juiste 
manier. Wij zien de City Deal als katalysator van deze ‘goede verbouwing’ door partijen bij elkaar te 
brengen, bewijslast te creëren op basis van praktijkervaringen en een actieve link met beleid te 
maken. Zo willen we van circulair en conceptueel bouwen in 2025 de standaard maken. 

Opgaven die integraal aangepakt moeten worden  
In eerste opzicht lijkt het onmogelijk om alle opgaven in één keer aan te pakken. Tegelijkertijd is een 
integrale aanpak van al deze opgaven de enige oplossing. Als we blijven bouwen zoals we altijd deden, zijn 
we binnen 10 jaar boven de 1,5 graad grens en blijven we niet binnen de stikstofnormen waardoor de 
biodiversiteit zich niet kan herstellen. Bij woningbouw en -renovatie moeten we de markt dus maximaal 
uitdagen om binnen de grenzen van onze planeet te blijven. Criteria voor biodiversiteit, klimaat, stikstof en 
materiaal moeten dus integraal onderdeel worden van elk woningbouw en -verbouw proces.  

Deze opgaven raken aan meerdere beleidsterreinen zoals wonen, klimaat, circulaire economie en 
ruimtelijke ordening, landbouw en duurzaamheid op alle overheidsniveaus: Gemeenten, Provincies en Rijk. 
En we hebben haast! Het is dus cruciaal om nieuw beleid af te stemmen op wat er in de praktijk kan. Wat in 
de praktijk bewezen wordt, moet zo snel mogelijk worden vertaald in nieuw beleid zodat opschaling 
geborgd wordt. De marktpartijen zijn klaar voor de uitdagingen die gepaard gaan met de grote verbouwing 
van Nederland. Komende jaren verheffen deze partijen het circulair en conceptueel bouwen en verbouwen 
van woningen tot de nieuwe standaard.  

   

Figuur 2 – De City Deal als katalysator voor een gezond en gelukkig Nederland. De City Deal heeft als ambitie 
om alle instrumenten die gebruikt gaan worden bij de grote verbouwing van Nederland integraal te laten sturen 
op het minimaliseren van milieu-impact.  
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City Deal: katalysator voor circulair bouwen 
Binnen de City Deal draait het om het ophalen van goede voorbeelden en het delen van successen en lessen, 
om samen te leren en resultaten te borgen in nieuw beleid en in de praktijk. Steeds meer partijen hebben 
ambities op het gebied van snel en schoon bouwen en laten dat ook zien. Houtbouw kent inmiddels een 
enorme opmars en het aantal soorten woningen dat uit de fabriek komt, groeit.  

De City Deal verenigt de koplopers van Nederland om te zorgen dat hun ambities gezamenlijk leiden tot een 
toonaangevende nieuwe bouwcultuur en bijbehorende systeemverandering. De koplopers uit de 
gemeenten, provincies, bouw- en corporatiewereld hebben zich gecommitteerd aan de City Deal. In totaal 
hebben 110 partners uit de hele keten zich verenigd om te werken aan4:  

1. Een gezamenlijke ambitie rondom het circulair en conceptueel invullen van de woningbouwopgave, 
wat een significante bijdrage levert aan zowel het verlagen van de milieu-impact van de bouwsector als 
de transitie naar een circulaire bouweconomie. 

2. Integratie van de hoge ambities op het gebied van circulaire economie in de grote woningbouwopgave 
waar Nederland voor staat, en draagt expliciet bij aan de versnelling hiervan. 

3. Synergie tussen bestaande netwerken en hun activiteiten, waaronder de richting die is uitgezet door het 
Transitieteam Circulaire Bouweconomie, kennisdeling binnen het netwerk van Cirkelstad, Netwerk 
Conceptueel Bouwen, afspraken gemaakt binnen het Platform CB’23 en de strategische verkenning 
ruimte voor biobased bouwen als uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Nationale 
Bossenstrategie.   

Met het (bestuurlijke) commitment van al deze partners kunnen we aan de ene kant ruimte creëren voor 
circulair en conceptueel bouwen. We hebben immers de hele keten aan boord, inclusief de opdrachtgevers 
en opdrachtnemers. Aan de andere kant laten we zien wat er al kan. Door op deze manier vraag en aanbod 
bij elkaar te brengen en een verbinding te maken met bestaand instrumentarium kunnen we een opschaling 
van betaalbaar, schoon en snel bouwen voor elkaar krijgen.  
 

Commitment van de partners 
Met het tekenen van de dealtekst, hebben de partners zich gecommitteerd aan de ambitie om elk groot 
nieuwbouw- of transformatieproject (50+ woningen) zo circulair en conceptueel mogelijk te 
realiseren. Hiermee creëren we fysieke ruimte om daadwerkelijk circulair en conceptueel te bouwen. Alles 
wat we met de City Deal doen, moet circulair en conceptueel bouwen makkelijker en logischer maken. 
Onder ‘zo circulair mogelijk’ verstaan wij toepassing van circulaire bouwprincipes, bij: 

- Het ontwerpproces: ontwerpen op basis van inzichten van alle partijen in de bouwketen inclusief 
onderhoud en hergebruik om (rest)waarde van een gebouw te optimaliseren. 

- De ontwerpprincipes: 
o Detaillering: losmaakbaar en flexibele toepassing op basis van type verbinding, 

toegankelijkheid en levensduur. 
o Materialisering: toepassen van secundair materiaal, biobased materiaal, niet-toxisch 

materiaal en in de toekomst herbruikbaar materiaal. 
 
 

 
4 Dealtekst ‘City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen’ zoals gepubliceerd in de Staatscourant. 
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Hoe werken we vanuit deze City Deal? 
We hebben een grote ambitie en zijn ervan overtuigd dat er veel mogelijk is. Om zo effectief mogelijk 
onze doelen te bereiken, staan in de City Deal drie principes centraal: We werken gebiedsgericht; we 
leren samen op basis van bewijslast, om te laten zien wat er al kan; en we maken onszelf misbaar, 
door structurele verandering van de sector aan te jagen. 
 

Principe 1: We werken aan een gebiedsgerichte aanpak vanuit een gezamenlijke visie 
De regio is het perfecte schaalniveau om de circulaire economie vorm te geven. In de regio komen veel 
stromen samen, is er sprake van schaal en is veel synergie aan te brengen tussen instrumenten die ingezet 
worden voor de ruimtelijke ordening van Nederland.  
• De doelstellingen van de City Deal werken we met de partners in de verschillende regio’s uit tot een 

regionale aanpak. De cases die door de overheden zijn ingebracht staan daarbij centraal. Het doel is om 
zo de cases waar mogelijk inhoudelijk en procesmatig te koppelen en te stroomlijnen met lopend beleid 
en instrumentarium zoals woondeals, woonakkoorden, verstedelijking strategieën, regiodeals en 
prestatieafspraken. 

• Het regionale karakter vormt samen met de NOVI de basis voor nieuwe ontwikkelingen. Hierbij staan 
gebiedsidentiteit en samenwerken centraal. Dat betekent dat ontwikkelingen moeten passen binnen 
regionale ambities en economieën. 

• We verbinden soortgelijke initiatieven bij verschillende overheden om synergie te creëren tussen 
projecten en onderzoeken en om te voorkomen dat op meerdere plekken het wiel wordt uitgevonden. 

• We werken met een gemeenschappelijke taal zodat we hetzelfde bedoelen met circulair bouwen, 
initiatieven kunnen vergelijken en voortgang kunnen meten: Het Nieuwe Normaal (HNN). 
 
 

 
  

Het Nieuwe Normaal als gemeenschappelijke taal voor circulair bouwen 

Het ministerie van BZK en Cirkelstad hebben in 2020 het initiatief genomen voor het programma ‘Samen versnellen’. 
Hierin werken Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Dura Vermeer, Van 
Wijnen, Volker Wessels, BAM en Synchroon toe naar het ondertekenen van het convenant: ‘Circulair bouwen: Het 
nieuwe normaal’ in 2023. 

Copper8, Alba Concepts, Metabolic, TU Delft en Accez hebben een evaluatie-methode ontwikkeld waar inmiddels 
meer dan 100 projecten mee tegen het licht zijn gehouden. De evaluatie heeft twee doelen. Ten eerste erachter te 
komen wat we verstaan onder circulair bouwen: Welke KPI’s zijn belangrijk als je daadwerkelijk circulair wilt bouwen? 
En wat is de impact op het project en de organisatie als je serieus op deze KPI’s wilt scoren? Naast de individuele 
ontwikkeling van organisaties, leren we ook met elkaar. De evaluaties leiden tot inzicht in de ‘state of the art’ van 
circulair bouwen. Wat is er nu al mogelijk in de markt en waar kan ik, als opdrachtgever om vragen? In 2023 willen we 
zoveel data hebben verzameld uit evaluaties dat we met elkaar een norm kunnen stellen voor circulair bouwen: een 
minimum score voor elke KPI.  

Het Nieuwe Normaal ontwikkelen we samen door tot eind 2023. Tot die tijd worden elk jaar nieuwe versies 
opgeleverd. In maart 2022 zijn we toe aan HNN 0.3, waarin we de KPI’s hebben herijkt zodat ze allemaal objectief te 
onderbouwen zijn. Zodra we deze gelanceerd hebben, wil het ‘Samen Versnellen team’ opschalen naar 200 evaluaties 
per jaar. Zodat er veel meer organisaties actief aan de slag gaan om van circulair bouwen de standaard te maken en 
we snel genoeg data hebben om ‘Het Nieuwe Normaal’ goed te onderbouwen.  

Het Nieuwe Normaal is vol in ontwikkeling. Voor meer informatie en de laatste stand van zaken kijk op: 
https://www.cirkelstad.nl/project/samen-versnellen/  
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Principe 2: We leren samen op basis van bewijslast, ook voor nieuw beleid 
De City deal fungeert als katalysator. Katalysator om beleid en praktijk op elkaar af te stemmen. Om beleid 
te veranderen en partners aan te sporen (meer) projecten zo circulair mogelijk neer te zetten. Zo nemen we 
partijen die (nog) niet aangesloten zijn bij de City Deal automatisch mee. Met voorbeelden uit de praktijk 
passen we dus actief beleid aan ten gunste van circulair bouwen. Dat betekent concreet: 
• Elke partner zet beleidscycli (ook wel bekend als PDCA-cyclus) op om de geleerde lessen in de cases te 

vertalen naar strategie en nieuw beleid. Gerealiseerde projecten vormen zo de basis voor het 
aanscherpen van visie, strategie en instrumentarium. Het hoofddoel is hierbij om zo veel mogelijk bij te 
dragen aan de klimaat en materiaaldoelstellingen van het kabinet (zie hoofdstuk Nationale ambities en 
doelstellingen), met de KPI’s van Het Nieuwe Normaal als uitwerking hiervan. 

• Elke partner ontwikkelt zijn eigen leer- en beleidscyclus waarin gerealiseerde projecten steeds de basis 
zijn om visie en strategie te toetsen en aan te scherpen.  

• Elke partner stapt actief in om tot visie, strategie en projecten te komen die aansluiten bij de ambities 
van de City Deal.  

• Wij bieden een podium. Bewijslast is nog nooit zo belangrijk geweest. We brengen succesverhalen (en 
mislukkingen) samen in kaart ter inspiratie en als basis voor verbetering van visie, strategie en 
uitvoering. 

• We wijzen de weg. Strategische inzichten en instrumentarium van de verschillende partners verzamelen 
we in een online omgeving, zodat ze makkelijk terug te vinden zijn. Gevoelige data blijft vooralsnog 
beperkt toegankelijk.  

• We maken afspraken met elke partner om een proces in te richten dat leidt tot een actieve bijdrage aan 
opschaling van circulair en conceptueel bouwen. Per marktsegment maken we waar mogelijk 
gezamenlijke afspraken. Zo wordt het logisch dat er bij nieuwe bouwprojecten circulair en conceptueel 
gebouwd wordt en blijft de markt in ontwikkeling.  

• Bewijslast is de basis voor nieuw beleid. Als uit de praktijk blijkt dat er behoefte is aan scherper beleid en 
instrumentarium, kunnen we aantonen waarom het nodig is en wat er al kan. Hiermee komen we 
makkelijker en sneller tot nieuwe spelregels en daarmee tot bouwen met minder milieu-impact.  

 

Principe 3: We maken onszelf misbaar 
De City Deal zetten we in als katalysator voor circulair bouwen. We willen bestaande (beleids)instrumenten 
en geldstromen inzetten om van circulair en conceptueel bouwen de nieuwe standaard te maken en 
versneld afscheid te nemen van de lineaire economie met al haar negatieve gevolgen.  
• We vormen een tijdelijk team dat ervoor zorgt dat circulair en conceptueel bouwen zo snel mogelijk 

‘vanzelf gaat’. 
• We verbinden partners en creëren zo een informeel netwerk van partners die elkaar snel en makkelijk 

weten te vinden, in eerste instantie helpen we daarbij. We houden een database bij, zodat partners 
waar nodig gegevens kunnen opvragen. 

• We verbinden overheden en verschillende afdelingen van overheden om instrumentarium te 
synchroniseren en de doelen van de City Deal integraal onderdeel van woningbouw te maken. Dit doen 
we op basis van de cases van onze partners, waaruit blijkt wat er wel en niet kan en wat er nodig is om 
circulaire economie en bouwen hand in hand te laten gaan. 

• We verbinden en bedienen koplopers op basis van praktijkopgaves die concreet zijn – in elk geval qua 
ambitie en planning. 
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Wat is de City Deal 
De City Deal is een katalysator voor een gezonde leefomgeving, waar beleid en praktijk samen komen. 
Elke aangesloten gemeente heeft een gebiedsontwikkeling ingebracht. Deze ontwikkelen we zo 
circulair en conceptueel mogelijk. Wat we leren, delen we met het partnernetwerk. Wat lukt, is de 
basis voor de volgende ontwikkeling en bewijslast voor nieuw beleid. Belemmeringen kaarten we aan 
bij de beleidsafdeling die daarover gaat. Zo leggen we de lat steeds een beetje hoger, stemmen we 
beleid af op de praktijk en laten we zien wat er nu al kan.  

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 3 – Hoe projecten bijdragen aan de transitie naar een circulaire bouweconomie. De behoeften en 
hulpvragen van gemeenten staan centraal bij het bereiken van de Rijksdoelstellingen van 2030. De werklijnen biobased 
bouwen, industrieel en conceptueel bouwen en waarderings- en financieringsmodellen verzamelen de stakeholders 
die passen bij hun thematiek en helpen de projecten naar het volgende niveau. Resultaten worden vertaald naar de 
regio en bewijslast en belemmeringen vormen input voor beleid.  



 

 

 
14 

 
De projecten van gemeenten als basis voor de City Deal 
Elke gemeente die aangesloten is bij de City Deal heeft een project ingebracht. Dit project wordt de 
komende jaren zo circulair en conceptueel mogelijk gerealiseerd. In het bijbehorende proces zullen allerlei 
vragen en barrières oppoppen. Circulair en conceptueel bouwen is namelijk nieuw. Soms zijn het technische 
vragen, soms procesmatige. Soms is er een goed voorbeeld of inspiratie nodig en soms moet een 
bestuurder of juist een projectmanager worden meegenomen. Bij de realisatie van de projecten staan de 
Rijksdoelstellingen voor 2030 centraal: 

• 55% CO2-reductie t.o.v. 1996 
• 50% minder primair materiaalgebruik 
• 50% stikstofreductie 

 
Omdat circulair en conceptueel bouwen nog niet de standaard is, zijn er veel hulpvragen en ontbreekt 
kennis en expertise. Met de City Deal duiken we diep in de projecten om er het maximale uit te halen voor 
drie thema’s: biobased bouwen, industrieel en conceptueel bouwen en waarderings- en 
financieringsmodellen. Daarbij wordt kennis en ervaring uit andere projecten ingebracht. Als de kennis er 
niet is, wordt deze ontwikkeld. Als er een goed voorbeeldproject langskomt, geven we het een podium. 
Samen leren en ontwikkelen staat centraal in de werklijnen. Hieronder worden de werklijnen nader 
toegelicht.  
 

 

  

Achtergrond: het instrument City Deal 

De City Deal is oorspronkelijk een instrument vanuit BZK om beter grip te krijgen op de dynamiek in steden en 
belemmeringen op belangrijke maatschappelijke thema’s. Elke City Deal heeft een bestuurlijk en operationeel 
netwerk zodat mensen met ambities mandaat hebben om te acteren. 

Voordat de partijen actief aan de gang gaan, wordt een City Deal gesloten waarin duidelijke strategische afspraken 
worden gemaakt tussen alle partners op bestuurlijk niveau. Vervolgens worden op operationeel niveau concrete 
‘meetbare’ doelen opgesteld en handvatten ontwikkeld om aan de slag te gaan.  

Elke City Deal kent zijn eigen dynamiek, organisatie en omvang. Gemeenten en hun uitdagingen staan altijd 
centraal. 
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Werklijn 1: Biobased bouwen 
Biobased bouwen staat nog in de kinderschoenen. (Ontwerp)processen voor nieuwe grondstoffen als 
hennep, vlas, algen, schimmels, stro, hout zijn anders. Deze biobased materialen zijn lichter dan 
conventionele materialen zoals staal en beton. Het mooie is dat er CO2 opgeslagen kan worden in deze 
materialen, wat betekent dat biobased bouwen CO2-neutraal of -negatief bouwen mogelijk maakt. 
Biobased bouwen biedt ook kansen voor regionale grondstoffenvoorziening en een nieuw verdienmodel 
voor agrariërs. De ambities op het gebied van biobased bouwen zijn fors. Zo hebben we als doel voor ogen 
dat in 2030 alle nieuwe grondstoffen die nodig zijn voor isolatie, biobased moeten zijn. En dat het aandeel 
biobased in nieuwbouwwoningen van 2% naar 25% moet zijn gegroeid. Om dat te bereiken werkt de 
werklijn biobased bouwen met vier prioriteiten. 
  
1. Vertel het verhaal 
Biobased bouwen en verbouwen biedt kansen voor de kwaliteit van onze toekomstige leefomgeving. Door 
deze kansen te noemen geven we niet alleen invulling aan duurzame gebiedsontwikkeling (NOVI doelen) 
maar inspireren en motiveren wij ook actoren om deze in de praktijk te brengen. Aan de hand van o.a. de 
volgende activiteiten willen wij het biobased verhaal verdiepen en verspreiden:  
• Biobased Campus als werkatelier en ontmoetingsplek tijdens de Floriade; 
• Verdieping op de strategische verkenning Ruimte voor biobased bouwen; 
• Ondersteunen van de City Deal partners om zelf het verhaal te vertellen in hun netwerken; 
• City Deal als kennismakelaar en verbinder. 
 
2. Innoveer de keten 
Vooralsnog is de bouwketen sterk gefocust op conventionele materialen als beton en staal. Willen we de 
transitie naar een groter aandeel biobased waarmaken, dan is innovatie en samenwerking in nieuwe en 
bestaande ketens noodzakelijk. Ook de landbouwketen is nog niet gericht op het verbouwen van biobased 
materialen. In beide ketens zal daarom sterk geïnnoveerd moeten worden. Dit betekent dat we als City Deal 
in gaan zetten op de ontwikkeling en implementatie van nieuwe biobased ideeën, producten, processen 
en/of diensten in de keten. Zo werken we toe naar een nieuwe duurzame en toekomstbestendige 
(ver)bouwcultuur. Dit trachten we te doen aan de hand van de volgende activiteiten: 
• Keteninnovatieprogramma’s opzetten voor hennep en hout, dit in samenwerking met o.a. ministeries 

van BZK, LNV, EZK, MVO Nederland, Building Balance; 
• Samenwerking Buyer Groups, inzet wet- en subsidieregelingen (RVO). 
 
3. Activeer het gebied 
In de transitie naar biobased bouwmaterialen is een gebiedsgerichte aanpak enorm van belang. Elk gebied 
heeft immers een ander biobased potentieel. Om dit potentieel te benutten zullen we bij de opgaven van 
een gebied moeten aansluiten. Dat wil zeggen dat we kijken naar het schaalniveau waar de biobased 
transitie van toepassing is en welke actoren daarvoor aan zet zijn om een bijdrage te leveren aan een 
gezonde leefomgeving. Dit doen wij aan de hand van de volgende activiteiten: 
• Intervisie en leertraject biobased en circulaire gebiedsontwikkeling (met gemeenten); 
• Inzet bouw- en techniek innovatiecentrum: toekomstbestendige leefomgeving (BTIC/NGF);  
• Wisselwerking tussen City deal als katalysator en beleidsinstrumentarium en uitvoering 

Coalitieakkoord. 
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4. Creëer waarde/ontwikkel de business case 
De waarde van biobased materialen en biobased (ver)bouwen gaat verder dan enkel financiële waarde. 
Denk aan ecologische waarde, gezondheidswaarde, innovatiewaarde, sociale waarden, etc. Het doel van 
deze prioriteit is om via rekenen en tekenen deze maatschappelijke waarde te concretiseren en zodoende 
kansen te genereren voor de stad én voor transitie van het landelijk gebied.  
• Rekenen en tekenen aan business- en value case biobased verbouwen in vier studiegebieden samen 

met de provincies Zuid-Holland, Flevoland, Noord-Brabant en Utrecht; 
• Samen optrekken met programma CRa de nieuwe bouwcultuur en ontwerpprijsvraag natuurinclusief & 

biobased bouwen. 
  
 
 
 
 
  

Achtergrond: Ruimte voor biobased bouwen, een strategische verkenning 

In het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) samen met een brede groep opdrachtgevers (Rijksoverheid, provincies, gemeente, kennis- 
en advieswereld) een Strategische Verkenning over Biobased Bouwen opgesteld. Naast een objectieve kennisbasis, 
worden ook ontwerpstrategieën ontwikkeld voor duurzame en compacte verstedelijking en het herstel van het 
landschap, en transitie in de landbouw (meer biodiversiteit en nieuwe verdienmodellen voor de landbouw). Alles met 
het doel om onze leefomgeving gezonder en schoner te maken en de duurzame verstedelijking te versnellen.  

Het programma is opgebouwd uit een viertal fases:  

• Aanloop: in deze fase hebben we ervaringsdeskundigen geïnterviewd over dromen, daden, beleidskaders en 
praktische belemmeringen ten aanzien biobased bouwen. Een selectie van 9 verhalen is gepubliceerd in de 
verhalenbundel Bouwen met Bomen (http://bitly.ws/oyZ6).  

• Sprong: uit de aanloopfase bleek dat houtbouw, en in bredere zin het biobased bouwen, zeer kansrijk is. In 
deze fase is een verdere verkenning gedaan en zijn de obstakels en de kansen (en meekoppelkansen zoals 
landschappelijke kwaliteitsverbetering) nader onderzocht. Conclusie: er zitten talloze voordelen aan 
biobased bouwen. Zo draagt het bij aan de klimaatdoelstellingen en stikstofreductie en lost het zelfs meer 
problemen op dan gedacht. De onderzoeksresultaten zijn te lezen in de publicatie Strategische Verkenning 
Ruimte voor Biobased Bouwen (http://bitly.ws/oyZ8).  

• Landing: in deze fase is gewerkt aan het vormen van een brede alliantie van partijen die zich samen scharen 
achter een versnelling van biobased bouwen in de praktijk, om vervolgens met deze alliantie een 
gezamenlijke ambitie te formuleren. Hiervoor is de Call-to-action opgesteld (http://bitly.ws/oyZb).  

• Realisatie: deze fase wordt in de samenwerking met City Deal partners en een breder netwerk uitgewerkt en 
concreet invulling gegeven aan de biobased (ver)bouw transitie. In het plan van aanpak voor de werklijn 
biobased bouwen is uiteengezet hoe de City Deal bovenstaande doelen gaat bereiken en zodoende de 
opschaling naar biobased bouwen wil concretiseren. Het plan van aanpak is gestructureerd langs 4 
prioriteiten: (1) Vertel het verhaal, (2) Innoveer de keten, (3) Activeer het gebied en (4) Creëer 
waarde/Ontwikkel de business case. Waarmee ingezet wordt op drie systeemniveaus: lokaal, horizontaal en 
verticaal. 
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Werklijn 2: Industrieel en conceptueel bouwen 
De conventionele bouw haalt al jaren het gewenste aantal woningen niet. Om de woningbouw te versnellen 
ligt er een kans in het vergroten van conceptueel woningaanbod in combinatie met industriële productie. Bij 
industriële woningbouw vindt de voornaamste productie in de fabriek plaats, waardoor er minder afval en 
minder uitstoot is. Ook neemt het aantal opleverpunten af en is het aantal transportbewegingen in de stad 
fors lager.  
Binnen de werklijn geïndustrialiseerd conceptueel bouwen is de ambitie om de bouw van woningen zo veel 
mogelijk te automatiseren maar toch diversiteit in woningen te kunnen garanderen. Door een veelheid aan 
materialisaties, inrichting en detaillering van woningen te automatiseren kunnen ze zowel industrieel 
worden geproduceerd als toch uniek blijven. Door te industrialiseren vergroten we de snelheid en de 
kwaliteit van de woningen. En we minimaliseren afval, bouwtijd en transport. 

Deze werklijn wil het proces en de voordelen in kaart brengen en focust zich daarbij op de opschaling van 
industrieel bouwen. Binnen deze werklijn zetten we ons vanuit de City Deal specifiek in op de volgende 
zaken: 
 

• Uitwerken van ambitieniveaus rondom circulair bouwen voor industriële woningbouwconcepten, 
t.b.v. borging in de Woonstandaard; 

• In kaart brengen van aanbod van woningbouwconcepten, inclusief circulaire eigenschappen (i.s.m. 
TU Delft); 

• Organiseren van project-overstijgend opdrachtgeverschap (bouwstromen) rondom industriële 
woningbouwconcepten, waar nodig collectief; 

• Verkennen van de wijze waarop vergunningverlening kan versnellen als gevolg van industrieel 
conceptueel bouwen. 

 
Werklijn 3: Nieuwe financierings- en waarderingsmodellen 
Om de hoge ambities op het thema circulariteit in combinatie met het aanpakken van het woningtekort te 
bereiken, is het van belang om de financiële cyclus te sluiten. Deze werklijn heeft dan ook het doel om te 
komen tot een nieuwe benadering van waardering en financiering binnen de circulaire bouweconomie. Om 
dit realiseren moeten wij de totale kosten en opbrengsten over de gehele levensduur – inclusief ecologische 
en maatschappelijke kosten en baten - inzichtelijk maken en meenemen in de waardering en financiering 
van vastgoed. Binnen deze werklijn zetten we ons vanuit de City Deal specifiek in op de volgende zaken: 

• Verkennen hoe een gronduitgifteproces en -strategie kan worden vormgegeven om de circulaire 
ambities te stimuleren zonder de kloof met haalbaarheid te vergroten; 

• Onderzoeken hoe in het taxeren van woningen de waarde van circulariteit te integreren is; 
• Bepalen van de wijze waarop circulair en conceptueel bouwen invloed heeft op de meerjaren 

onderhoudsbegroting (MJOB) en andere exploitatielasten; 
• Uitwerken hoe grootbanken en andere financiers het financieringsproces anders moeten inrichten 

en andere financieringscondities moeten gaan stellen om circulaire projecten te stimuleren; 
• Inzichtelijk maken van aanvullende financiële, ecologische en maatschappelijke waarden van 

circulair bouwen; 
• Inzetten op het inbedden van circulariteit in de boekhoudkundige regels, zoals de 

afschrijvingscondities. 
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Verbinden van drie schaalniveaus om tot transitie te 
komen 
We willen de katalysator zijn voor de transitie naar circulair bouwen. Dat doen we door actief te zijn 
op drie schaalniveaus en de dynamieken aan elkaar te verbinden. We gebruiken de projecten van onze 
gemeenten om zoveel mogelijk bij te dragen aan circulair en conceptueel bouwen. We delen de lessen 
met andere steden en provincies en zorgen zo voor versnelling op regionaal niveau en afstemming 
tussen stad en regio. Zo leren we met elkaar en wordt de beweging die we inzetten met de City Deal 
steeds groter. Succesvolle projecten vormen de basis voor nieuw beleid en belemmeringen kaarten 
we aan bij de juiste beleidsmakers. Zo vormen de projecten van de gemeenten de basis voor de 
nieuwe, formele, spelregels die tot de transitie gaan leiden. 
 

Schaalniveau 1: projecten van gemeenten 
De projecten van de gemeenten in de City Deal staan centraal. Bij elk project moeten immers zoveel 
mogelijk circulaire en conceptuele woningen worden neergezet. Door op deze manier 18 ‘circulaire 
gebiedsontwikkelingen’ in de markt te zetten, geven we het signaal aan de marktpartijen dat ze hun best 
moeten doen.  
Circulair en conceptueel bouwen is nieuw en gaat niet vanzelf. Processen zijn er over het algemeen niet op 
ingericht en vaak ontbreekt capaciteit en expertise bij gemeenten om ‘circulair en conceptueel bouwen er 
even bij te doen’. Daarom gaat het City Deal team gemeenten actief helpen om het proces vorm te geven 
om tot een zo circulair en conceptueel mogelijk resultaat te komen. In het traject dat we met elkaar 
doorlopen, zullen alle belemmeringen en kennishiaten actief worden opgepakt.  
 
We gaan samen actief op zoek naar hoe voor het betreffende project circulair en conceptueel het beste 
vormgegeven kan worden. Dat gaat niet alleen over de ‘ontwerp- en procesaanpak’ maar ook over het 
financieringsplaatje. De cases die we oppakken vormen meteen de basis voor een nieuw model om naar 
financiering en grondexploitatie te kijken. Een integrale aanpak van de opgave staat hierbij centraal, ook 
daar helpen we bij. Zowel het bij elkaar brengen van de collega’s die je nodig hebt, als effectueren van het 
bestuurlijke mandaat. 
 

Schaalniveau 2: Verbinding tussen stad en regio 
De samenhang tussen gebouw(en) en omgeving is belangrijk in de City Deal. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om verbinding van stad en platteland met hernieuwde aandacht voor natuur(waarden); het produceren van 
biobased grondstoffen in de regio; het waar mogelijk bouwen van nieuwe woningen en onderdelen daarvan 
in de fabriek; aantrekkelijke woonmilieus; en opschaling van circulaire innovaties met een sterke nadruk op 
biobased innovaties en het bouwen van (regionale) ketens die voor deze opschaling kunnen zorgen.  

Bij de City Deal zijn acht provincies aangesloten. Elke provincie bestaat uit meerdere regio’s, het minimale 
schaalniveau om circulair bouwen handen en voeten te geven. In de regio komen opgaven, stad en land, 
instrumenten en overheidslagen samen. Met elke regio maken we procesafspraken om van circulair en 
conceptueel bouwen de standaard te maken, in lijn met de ambitie en fasering van de City Deal. Elke regio 
stelt een eigen regionale aanpak op aan de hand van de ingebrachte cases, de betrokken stakeholders en de 
instrumenten die in de betreffende regio samen komen.  
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Inspireren, activeren en implementeren 
Een transitie draait om opschaling door samen op te trekken en samen te leren. Het delen van lessen en 
afstemmen van beleid, uitvragen en toetsingscriteria is daarbij cruciaal.  Op dit moment zijn er al veel 
initiatieven zoals communities of practice, toolkits, opleidingen en leernetwerken. In 2022 willen we, samen 
met onder andere Cirkelstad en de partijen die werken aan het Lenteakkoord 2.0, toewerken naar een 
coherent programma om onze partners samen te laten werken aan circulair en conceptueel bouwen. Naast 
vertellen en laten zien wat er allemaal kan (inspireren), willen we ook iedereen helpen om zijn of haar rol te 
pakken (activeren). De gemeenten en hun cases die NU zo circulair mogelijk vormgegeven worden, helpen 
we op maat en brengen we bij elkaar met een intervisie programma (implementeren).  
 
Impact door te delen, een Marketing en Communicatienetwerk van alle partners 
Het motto van deze City Deal is: het kan allang. Dus zorg voor de juiste context en vertel aan zoveel mogelijk 
mensen wat er kan en hoe dat dan voor elkaar is gekregen. De context die nodig is om door te pakken, kent 
een aantal randvoorwaarden: 

• Vertrouwen. In elkaar en dat het kan. We gaan dus veel goede voorbeelden delen. 
• Bewijslast. Meten is weten. De voorbeelden zijn niet alleen inspiratie, maar zullen ook gebruikt worden 

als bewijslast, om door te rekenen. Zodat we weten welke waarden al gehaald kunnen worden per KPI. 
• Hulplijnen. Soms bestuurlijke druk, soms inhoudelijke hulp, soms coaching. 
• Beleid. Circulair en conceptueel bouwen moet goed in strategie en beleid verweven zijn. Beleidscycli zijn 

dus belangrijk. 
• De juiste criteria. Een uitvraag moet niet dichtgetimmerd zijn en innovatie moet een kans krijgen. 

Wat we hebben geleerd, is dat er al veel goede voorbeelden zijn. Van projecten tot teksten, tot presentaties, 
tot voornemens, tot netwerken. De komende maanden gaan we bij elke organisatie op zoek naar de 
persoon die over M&C gaat om de impact van ons netwerk zo groot mogelijk te maken. 

Schaalniveau 3: systeemniveau 
De opgave waar de City Deal aan bijdraagt is enorm. We zetten de woningbouwopgave in om de milieu-
impact van de bouw drastisch te verminderen en nieuwe verdienmodellen voor boeren te ontwikkelen. Dat 
betekent een transitie van de huidige lineaire economie, naar een circulaire economie. Daarvoor moeten we 
eerst de spelregels veranderen. Het gaat bijvoorbeeld niet meer om snel veel huizen bouwen, maar om 
iedereen een comfortabel onderdak geven met minimale milieu-impact. En uiteindelijk zullen we een heel 
nieuw spel moeten gaan spelen. Niet meer streven naar zoveel mogelijk economische groei, maar naar een 
gezonde en gelukkige samenleving. Een transitie van welvaart naar welzijn dus.  

De projecten die onze partners inbrengen vormen een hele waardevolle bron aan bewijslast: bewijs dat het 
WEL kan. Die bewijslast gebruiken we om beleid te veranderen en aan te scherpen, actief bij te laten dragen 
aan een bouwwereld met minimale of zelfs positieve milieu-impact. De belemmeringen en barrières die we 
ophalen leggen we neer bij de juiste beleidsmakers waarmee we actief op zoek gaan naar mogelijkheden 
om beleid aan te passen of nieuw beleid te maken.  
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Fasering City Deal 
De City Deal is opgedeeld in drie, elkaar overlappende, fasen. Elke fase duurt zo’n 2 jaar. Het doel is om 
met de activiteiten in deze fasen een stevige basis te leggen voor een circulaire en CO2-neutrale 
(bouw)economie. Met het schrijven van dit plan van aanpak is de basis grotendeels op orde en staan 
de eerste projecten met onze partners in de steigers. In de eerste helft van dit jaar vertalen we met 
onze partners hun commitment naar concrete stappen, ook intern. Eind 2022 evalueren we het proces 
en de resultaten tot dusver en maken we concreet wat er nog te doen is voordat de ‘stevige basis’ 
staat. De City Deal loopt oorspronkelijk 3 of 4 jaar. Eind 2022 krijgen we zicht op wat er nog nodig is 
om onze doelen te bereiken.   

De City Deal is tijdelijk van aard. Van 2020 t/m 2024 richten we ons op een drietal thema’s met als streven 
om in 2025 overbodig te zijn geworden omdat het nieuwe instrumentarium van de ruimtelijke ordening 
circulair en conceptueel bouwen logisch maakt. Hieronder staan de beoogde eindresultaten voor het einde 
van de City Deal en daarna de geprogrammeerde activiteiten en beoogde resultaten per fase. 
 

 
Beoogde eindresultaten City Deal 2024 

Systeem • Instrumentarium dat woningbouw stimuleert, neemt circulariteits- en klimaateisen integraal 
mee. 

• Interdepartementaal beleidsteam toetst samenhang ruimtelijke ordeningsinstrumentarium 
met klimaat- en circulariteitsbeleid.  

• Opdrachtgevers uit de City Deal vragen hun projecten zo circulair en conceptueel mogelijk uit 
met als doel minimale milieu-impact. 

• Alle partners van de City Deal toetsen hun projecten aan de KPI’s van het Nieuwe Normaal. 
• Een milieuprestatiestelsel dat effectief stuurt op lagere milieu-impact en materiaalverbruik, 

mogelijk met aanvullende indicatoren buiten de MPG.  
• Biobased Campus die de transitie naar een nieuwe bouwcultuur en biobased bouwen 

stimuleert en faciliteert.   
• Erkenning en gebruik van nieuwe manieren van waarderen en financieren in projecten door 

alle opdrachtgevers van de City Deal. 

Stad en 
regio 

• Elke regio heeft een plan om het eigen aandeel van de nieuw te bouwen en renoveren 
woningen zo circulair en conceptueel mogelijk in te vullen.  

• Elke regio heeft beleid en instrumentarium voor woningbouw en circulair bouwen 
afgestemd op strategisch, tactisch en operationeel niveau.  

• Provinciale Omgevingsvisie brengt woningbouw, groen en circulaire economie bij elkaar, 
stuurt op verbinding tussen stad en platteland en is afgestemd met gemeentelijke 
omgevingsvisies. 

• Intervisie- en leertrajecten samen met de gemeenten en betrokken partijen op het gebied 
van biobased, circulair en conceptueel bouwen. 

Projecten • Prestatieafspraken tussen woningcorporaties en gemeenten op het gebied van circulair en 
conceptueel bouwen.  

• De circulaire prestaties van alle projecten van partners worden inzichtelijk gemaakt op basis 
van Het Nieuwe Normaal. 
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2021 – 2022 De basis op orde 
Als we het over woningbouw hebben, hebben we het over het algemeen over snelheid en betaalbaarheid. 
Niet of nauwelijks over kwaliteit of milieu-impact. We zijn dus begonnen om de basis op orde te brengen. 
Welke knoppen zijn er om aan te draaien? Welke KPI’s kunnen we beïnvloeden en wat kan er eigenlijk al in 
de praktijk? Deze fase behelst onder andere:  

• Partner netwerk optuigen met de hele keten van 110 partijen en bestuurlijk mandaat ophalen bij 
bestuurders wonen en circulariteit. 

• Interdepartementaal beleidsteam samenstellen om belemmeringen voor circulair en conceptueel 
bouwen te agenderen. 

• Bestaand instrumentarium in kaart brengen en kansen expliciteren. Bijvoorbeeld met de 
handreiking circulair bouwen met de nieuwe omgevingswet en een handreiking circulair en 
conceptueel tenderen. 

• Ophalen van behoeften van alle partners en programma ontwikkelen om projecten van gemeenten 
echt verder te brengen. 

• Best practices circulair en conceptueel bouwen in kaart brengen en podium bieden. 
• Plan van aanpak opschaling industriële woningbouw naar de kamer. 
• Programma’s en projecten in opbouw verbinden, zoals het programma ‘nieuwe bouwcultuur’ met 

atelier Rijksbouwmeester en Groeifondsaanvraag ‘toekomstige leefomgeving’, de buyer group 
biobased bouwmaterialen en de MRA Greendeal houtbouw. 

• Herijken van Het Nieuwe Normaal als gemeenschappelijke taal voor circulair bouwen zodat alle 
KPI’s objectief te onderbouwen zijn. 
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2022 – 2023 Wennen aan Circulair en conceptueel bouwen 
Circulair en conceptueel bouwen is nieuw. Het vergt andere (inkoop)processen en procedures, maar ook 
anders kijken naar gebouwen vanuit zowel materialisering als financiering. In 2022 gaan we afspraken 
maken met onze partners over hoe zij werk gaan maken van circulair en conceptueel bouwen. Deze fase 
behelst: 

• Het optuigen van een biobased campus op de Floriade met lezingen en werksessies waarbij inspiratie, 
ontmoeten en samenwerken centraal staan. 

• Het ontwikkelen van nieuwe financierings- en waarderingsmodellen om circulaire businesscases door 
te rekenen en inzichtelijk te maken wat er moet gebeuren om standaard te kiezen voor circulaire 
gebiedsontwikkeling. 

• Lancering van Het Nieuwe Normaal 0.3 met een herijkte set aan KPI’s en een gebruiksvriendelijkere 
interface waarmee je de prestaties van je eigen project kunt evalueren. Deze projecten zijn vervolgens 
de perfecte basis voor de leer- en beleidscycli (PDCA) van de partners van de City Deal; zo maken we ook 
echt de meters die nodig zijn. 

• Opzetten en uitvoeren van een coherent programma waarin inspireren, activeren en implementeren 
logisch aan elkaar verbonden worden en sturen op impact, in de praktijk. Onderdeel hiervan is een 
intervisie programma om de gemeenten van de City Deal echt verder te helpen. 

• Hercommitteren van alle opdrachtgevers binnen de City Deal aan Het Nieuwe Normaal om zo elk 
proces bij te laten dragen aan circulair en conceptueel bouwen.  

• Deep-dives met de verschillende marktsegmenten om erachter te komen wat er in de praktijk al 
mogelijk is op het gebied van circulair bouwen. 

• Vullen en toegankelijk maken van een online toolbox met alles wat nodig is in elke fase van 
gebiedsontwikkeling om tot een zo circulair mogelijk resultaat te komen en ruimte te creëren voor 
conceptueel bouwen. 
 

2023 – 2025 Circulair bouwen als ontwikkelende standaard 
Onze ambitie is om de bulk van het werk in 2023 af te ronden en alles in de steigers gezet te hebben om 
circulair en conceptueel bouwen normaal te maken. De evaluatie eind 2022 zal de basis vormen voor deze 
fase. Op basis daarvan bepalen we wat er precies nodig is om de City Deal succesvol af te ronden en maken 
we een plan voor financiering. Het doel is in elk geval om in deze fase het stokje over te dragen aan de 
partners, het netwerk en de verschillende beleidsmakers. Dat betekent:  

• De partners van het City Deal netwerk weten elkaar moeiteloos te vinden; 
• De KPI’s van het Nieuwe Normaal vormen de basis voor elke (nieuwe) woning; 
• Het expertteam woningbouw heeft de kennis en expertise om integraal op kwantiteit en kwaliteit 

te sturen; 
• De Cirkelstad Academie heeft een toegankelijke toolbox om zelf actief aan de slag te gaan met Het 

Nieuwe Normaal; 
• Het City Deal kernteam wordt uitgefaseerd. 
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Financiën 
In 2022 gaan we met kleinere groepen aan slag om de ingebrachte projecten zo circulair en 
conceptueel mogelijk in te vullen. De partnerbijdrage van de overheden dekt hierbij alleen het 
procesgeld, het team dat de City Deal organiseert. De projecten zullen apart gefinancierd moeten 
worden, daarom gaan we op zoek naar innovatiebudget. 

De aanpak in deze City Deal is project gestuurd. In 2022 gaan we aan de slag met de projecten die zijn 
ingebracht. We gaan samen meters maken door samen op te trekken, van elkaar te leren en kennis en 
voorbeelden te delen. Afgeronde projecten zijn de basis voor volgende projecten en geleerde lessen worden 
vertaald naar volgende projecten en lokaal, regionaal en landelijk beleid.  

2022 staat in het teken van actief inspireren en met elkaar aan de slag. We zullen veel initiatieven uit het 
netwerk een digitaal of fysiek podium geven en excursies organiseren. Daarnaast gaan we ook gezamenlijke 
projecten opzetten en uitvoeren. Deze projecten komen voort uit de behoefte van partners, direct afgeleid 
uit projecten die net geïnitieerd zijn of al lopen. Dit zijn geen bouwprojecten, maar projecten waar kennis of 
kunde tot stand komt waarmee de bouwprojecten van onze partners zo circulair en conceptueel mogelijk 
uitgevoerd kunnen worden. 

Financiering 
Overheden leveren bijdragen in natura en in financiële middelen. Alle partijen maken gemiddeld 2 dagen per 
maand vrij voor werkzaamheden die voortkomen uit de City Deal en de overheden dragen jaarlijks 
financieel bij met een basisbedrag conform onderstaande staffel. De basiskosten zijn verplicht per jaar 
gedurende de looptijd van de City Deal voor de deelnemende overheden en voorzien in dekking van het 
kernteam, verslaglegging, communicatie, conferenties en opzetten van projecten.  

• De bijdrage voor gemeenten is € 7.500, - per jaar. 
• De bijdrage voor provincies is € 10.000, - per jaar. 
• De bijdrage voor departementen is € 25.000, - per jaar. 

Tevens heeft BZK vanuit het interbestuurlijke programma Agenda Stad de opstartfase van deze City Deal 
eenmalig bekostigd voor € 30.000, -.  
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Innovatiefonds 
De projecten draaien we in kleinere groepen, zodat we zeker weten dat de resultaten waardevol zijn en 
direct gebruikt kunnen worden om circulair en conceptueel bouwen te versnellen. De resultaten worden 
gedeeld in de partnerbijeenkomsten van de City Deal. In de deal hebben we afgesproken dat alle overheden 
en partners zich inspannen om indien nodig voor specifieke onderdelen of projecten gezamenlijk extra inzet 
te organiseren, en kansen te benutten bijvoorbeeld door gezamenlijk subsidies aan te vragen. 

De financiering van de overheden dekt de kosten voor de organisatie van de City Deal. Dat betekent dat er 
nog extra budget nodig is om de projecten te draaien die komende jaren nodig zijn om circulair en 
conceptueel bouwen de nieuwe standaard te maken. Met dit budget zullen externe projectleiders en 
experts worden ingezet om de verschillende (kennis)projecten met en voor de City Deal partners tot een 
succesvol einde te brengen. Denk hierbij aan deep-dives voor het nieuwe normaal, voordelunchlezingen 
over het nieuwe normaal, onderzoek hoe circulariteit in de markt- en beleidswaarde van woningcorporaties 
geïntegreerd kan worden, het intervisietraject voor gemeenten of een evaluatie van alle bekende 
conceptuele woningen op de KPI’s van Het Nieuwe Normaal.  

Daarom willen we met de partners van de City Deal een innovatiefonds oprichten. Een gezamenlijk fonds 
waar de projecten uit betaald worden waar gemeenschappelijke behoefte aan is. Zo voorkomen we dat 
meerdere partijen geld steken in gelijksoortige onderzoeken en kunnen we samen sneller stappen vooruit 
maken.  
 

Financiële vooruitblik 2023+ 
Vooruitblikkend op de financiering van 2023 is het van belang om alvast te verkennen welke allianties we 
nodig hebben voor de doorontwikkeling van resultaten, die extra investeringen vragen én/óf een langere 
doorlooptijd kennen dan de kaders van de City Deal. Deze verkenning wordt in 2022 gedaan binnen de 
verschillende werklijnen.  
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Organisatiemodel 
Om zoveel mogelijk uit de projecten te halen en de uitdagingen zo integraal mogelijk aan te pakken hebben 
we twee teams in het leven geroepen: 

Kernteam 
In het kernteam brengen we de inhoud en uitdagingen die we tegenkomen in de projecten bij elkaar. Zo 
borgen we integraliteit en synergie tussen de verschillende personen en expertises die meegebracht worden 
door de projectleiders. Tevens halen we zo effectief aanknopingspunten voor beleid op. In het kernteam 
zitten alle projectleiders, de projectsecretaris, communicatiemedewerker en community manager. 

Interdepartementaal beleidsteam 
De ambitie is om de spelregels te veranderen. Daarom hebben we een interdepartementaal beleidsteam 
samengesteld dat actief beleid en instrumentarium afstemt tussen de betrokken ministeries. 
Belemmeringen worden actief aangekaart bij betrokken beleidsmedewerkers en proactief wordt naar 
bewijslast gezocht om beleid aan te scherpen dat helpt om sneller te bouwen met minder impact. Een goed 
voorbeeld hierbij is aanscherping van de Milieu Prestatie Gebouw (MPG), het verder en versneld aanvullen 
van de categorie I data in de Nationale Milieu Database, synchronisatie met de Milieu InvesteringsAftrek 
(MIA/VAMIL) en de vraag hoe je de MPG handhaaft in de praktijk. 

Bestuurlijk event 
Overheden kunnen een directeur of wethouder plaatsen in het bestuurlijk netwerk van de City Deal. Dit zijn 
de ambassadeurs voor vernieuwing in het circulair en conceptueel bouwen. Zij brengen hun persoonlijke 
visie in en benutten hun netwerkkracht namens de City Deal naar buiten via commissies, stuurgroepen, 
congressen en andere landelijke podia. Via de eigen organisaties sturen ze de veranderingsprocessen aan. 
Het bestuurlijk netwerk wordt uitgenodigd voor een ‘midterm’ conferentie in september 2022 tijdens de 
Dag van de Stad en een slotconferentie eind 2023. Zij geven richting aan de ambitie van de samenwerking 
en sturing aan de verdiepende acties. Een à twee keer per jaar vindt een bestuurlijk event plaats voor de City 
Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. In juni 2022 zal een event worden georganiseerd om voornamelijk 
alle nieuwe wethouders goed in te leiden in de City Deal en ons netwerk. De City Deal projectleider zorgt in 
overleg met het kernteam voor de agenda voorbereiding en verslaglegging.  
 

Directeurenoverleg 
In het verlengde van het intervisietraject dat we in april starten, zullen we ook een directeurenoverleg in het 
leven roepen. Doel van dit overleg is het bewaken van de ambities in de projecten die ingebracht zijn in de 
City Deal en een stevige koppeling tussen circulaire en conceptuele ambities en uitvoering. Daarnaast 
fungeren de directeuren die zitting hebben in dit overleg ook als ambassadeurs van de City Deal. Ook voor 
dit overleg zal een korte lijn met het interdepartementale beleidsteam worden georganiseerd. 
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Rollen & taakverdeling kernteam City Deal 
 

 
Verantwoordelijk voor Taken 2022 

Dealmaker:  
Koen Haer (BZK) 

Financiën 
Bedienen bestuurders 

• Organiseren twee bestuurlijke 
bijeenkomsten 

• Innovatiefonds optuigen 

Dealmaker:  
Steven Kroesbergen (BZK) 

Koppeling ministeries 
Bedienen partners 

• Evaluatie interdepartementaal 
instrumentarium 

Projectleider City Deal:  
Gertjan de Werk (Cirkelstad) 

Goed verloop van deze City 
Deal 

• Verbinding leggen met interne en 
externe partners 

• Zorgen voor kruisbestuiving tussen de 
werklijnen en de lopende projecten 

• Opzetten van werkprogramma en 
strategische sessies 

• Inhoud en proces bij elkaar brengen 
• Projectmanagement City Deal 

Projectleiders biobased:  
Hanna Lára Palsdottir (BZK) 
Malu Hilverink (Overmorgen) 

Aansturen van werklijn I • Floriade als podium 
• Biobased campus 
• Uitvoeringsorganisaties klaar maken 

voor opschaling biobased 
• Inhoudelijke link biobased dossiers 

verschillende ministeries 
• Intervisienetwerk gemeenten vlot 

trekken 

Projectleiders conceptueel: 
Michelle van Dijk (BZK) 
Sybren Bosch (Copper8) 

Aansturen van werklijn II • Bouwconcepten langs HNN 
• Handreiking realisatie conceptueel 

bouwen 
• Aankaarten beperkingen voor 

conceptueel bouwen bij beleidsmakers 

Projectleiders financiering en 
waarderen: 
Jip van Grinsven (Alba concepts) 
Jim Teunizen (Alba concepts) 

Aansturen van werklijn III • Opzetten van een circulair grond- en 
vastgoedexploitatie model 

• Optuigen nieuwe projecten financiering 
en waardering en daarmee creëren van 
bewijslast 

• Aankaarten beperkingen van huidige 
financiering en waardering voor de 
circulaire economie bij beleidsmakers 

Projectsecretaris: 
Carlijn de Bois 

Logistieke ondersteuning bij 
(online) bijeenkomsten 

• Inplannen van (online) bijeenkomsten 
• Logistiek van activiteiten 



 

 

 
27 

Community manager: 
Jessica Broeders (Cirkelstad) 

Behoeften ophalen bij City 
Deal partners en 
kennisuitwisseling 

• Eerste aanspreekpunt partners 
• Behoefte en expertise ophalen bij 

partners 
• Borgen juiste inhoud 

activiteiten/bijeenkomsten 
• Vullen Cirkelstad academie met inhoud 

vanuit partnernetwerk 
• Lanceren en beheren app-groep 

Communicatiemedewerker:  
Nadia van den Berg (Korreltje Zout) 

Advies en uitvoering van 
communicatie rondom de 
City Deal 

• Opzetten en systematisch bijhouden van 
website 

• Social media optimaal inzetten 
• Nieuwsbrieven en database 
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Rollen partners 
In de City Deal zijn partijen uit de hele bouwketen verzameld. Van (ver)bouwer tot financier, van 
ontwerper tot ontwikkelaar. Als uit bovenstaande 1 ding duidelijk moet zijn, dan is het, dat we samen 
moeten werken. In deze deal is iedereen gelijk. Degenen die de deal hebben ondertekend, hebben 
zich gecommitteerd aan de doelen die in dit plan beschreven zijn. Er is veel te doen, dus ga aan de slag 
en zoek elkaar actief op, ook buiten de activiteiten die we met de City Deal organiseren! Hieronder 
vind je waar jij als partner op aangesproken kan worden en waar je andere en gelijksoortige partners 
op aan kunt spreken5.  

Gemeente 
De Gemeenten werken aan het toepassen van circulaire en conceptuele principes in hun 
woningbouwopgave. Daarbij spreken de gemeenten het volgende af: 

- Inbrengen van een of meerdere woningbouwprojecten bij deze City Deal, als casus of referentie;  
- Meenemen van in deze City Deal (doorontwikkelde) circulaire bouwprincipes (circulair ontwerpproces + 

circulaire ontwerpprincipes) bij gronduitgiften ten behoeve van grote woningbouwprojecten; 
- Zoeken naar (fysieke) ruimte voor circulaire bouwconcepten, om op korte termijn de 

woningbouwproductie te kunnen versnellen, en het meenemen van interne stakeholders om 
conceptueel bouwen mogelijk te maken;  

- Ruimte maken voor innovatie in bouwtrajecten als launching customer of door met ketenpartners af te 
spreken start-ups een plek te geven bij nieuwbouw; 

- Auditen van circulaire en conceptuele woningbouwprojecten (na realisatie) op basis van de Samen 
Versnellen-methodiek (vanuit Cirkelstad), om te komen tot inzicht in de mate van circulariteit op 
verschillende aspecten, wat leidt tot een gezamenlijke aanpak en betrokken organisatie; 

- Monitoren van gerealiseerde resultaten bij alle opgeleverde nieuwbouw- en transformatieprojecten, op 
basis van (i) de MPG van de gerealiseerde projecten; en (ii) de vermeden of opgeslagen CO2 in biobased 
bouwmaterialen; 

- Ophalen van informatie in bouwprojecten op het gebied van milieu-impact, materiaalsamenstelling en 
typen verbinding, gevat in een materiaal- of gebouwpaspoort. 

- Maken van afspraken met woningbouwcorporaties over circulair conceptueel bouwen van hun 
woningbouwopgave. 
 

Provincie 
De Provincies hebben een rol in de ruimtelijke inrichting en bijbehorend instrumentarium. Daarnaast bieden 
zij ondersteuning richting gemeenten. Daarbij spreken de provincies het volgende af: 
Vertalen van de lessen uit de City Deal naar de verschillende steden in de provincie, ook de steden die geen 
onderdeel zijn van de City Deal, inclusief het bieden van inhoudelijke ondersteuning en expertise aan steden 
om circulair en conceptueel bouwen te versnellen en tot het juiste instrumentarium te komen; 
- Mogelijkheden verkennen over het maken van afspraken met regio’s in de Woonakkoorden over 

circulair en conceptueel bouwen; 
- Verkennen van de mogelijkheden voor productie van biobased bouwmaterialen; 
- Verkennen van de mogelijkheden van het sluiten van kringlopen van vrijkomend (bouw)materiaal; 
- Toewerken naar het opnemen circulair en conceptueel bouwen in de provinciale Omgevingsvisies, in 

lijn met de inrichtingsprincipes uit de NOVI. 

 
5 Dit komt letterlijk uit de Dealtekst. 
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Rijk 
Het Rijk creëert de randvoorwaarden om circulair en conceptueel bouwen van de woningbouw op te 
kunnen schalen. Daarbij spreken de betrokken departementen het volgende af: 

- Evalueren van referentieprojecten, om te komen tot inzicht in hoeverre: 
o De MPG verder kan worden aangescherpt in de bouwwetgeving. 
o Bestaande wet- en regelgeving moet worden aangepast om circulair en conceptueel bouwen 

beter mogelijk te maken. 
o Nieuwe normen, beleid en instrumentarium nodig zijn om circulair en conceptueel bouwen te 

stimuleren. 
- Aanscherpen van wet- en regelgeving op basis van bovenstaande evaluaties om circulair en 

conceptueel bouwen te stimuleren, zonder dat dit ten koste gaat van de bouwkwaliteit;  
- Ontwikkelen van randvoorwaarden voor nieuwe verdienmodellen voor het toepassen en de productie 

van biobased bouwmaterialen op (voormalig) landbouwgrond; 
- Meenemen van circulaire ambities bij woningbouwontwikkelingen waar het Rijk op stuurt, bijvoorbeeld 

vanuit haar rol in de uitgifte van voormalige Rijksgronden; 
- Waar mogelijk aansporen van launching customers vanuit inkoopfunctie om versnelling te geven; 
- Ondersteunen vanuit nationale beleidsprogramma’s van de betrokken departementen, waaronder het 

leveren van experts, incidentele financiële middelen op verdiepende deelthema’s en/of agenderen van 
inzichten bij stuurgroepen of directies. 

 

Woningcorporaties 
Woningbouwcorporaties hebben als opdrachtgever een belangrijke rol in het stimuleren van circulair en 
conceptueel bouwen. Zij spreken het volgende af: 

- Delen van kennis, expertise en ervaringen op de drie thema’s uit deze City Deal, om gezamenlijk de 
transitie naar circulaire en conceptuele nieuwbouw te versnellen; 

- Het stimuleren van samenwerking en collectiviteit bij inkoop- en aanbestedingstrajecten (corporaties 
onderling en in de keten) om circulaire en conceptuele nieuwbouw te realiseren; 

- Waar opportuun projecten uitvoeren op het gebied van circulaire en conceptuele nieuwbouw. 
 

Private partij 
Private partijen hebben een belangrijke rol bij het daadwerkelijk realiseren van circulaire woningen. Zij 
spreken het volgende af: 
- Delen van kennis, expertise en ervaringen op de drie thema’s uit deze City Deal, om gezamenlijk de 

transitie naar een circulaire bouweconomie te versnellen; 
- Samenwerken naar een meer circulair ontwerpproces, waarbij alle partijen vanuit hun expertise 

meedenken om zo circulair mogelijk te ontwerpen en te bouwen; 
- Ontwikkelen van circulaire bouwconcepten, om de woningbouwproductie te versnellen en milieu-

impact te verlagen; 
- Hoogwaardig verwerken van alle vrijkomende bouwmaterialen bij sloopprojecten, om waardeverlies 

van materialen te voorkomen; 
- Ontwikkelen van nieuwe registratie, waarderings- en financieringsmodellen, om een circulaire 

businesscase te kunnen bepalen waarin ook maatschappelijke kosten en baten en toekomstige 
levenscycli in zijn meegenomen. 
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Kennisinstelling 
Kennisinstellingen hebben een belangrijke rol voor het leren en kennisdelen in dit samenwerkingsverband. 
Daarbij is ook het toegankelijk maken van kennis voor andere partijen van belang. Vanuit dat vertrekpunt 
spreken zij het volgende af: 

- Reflecteren op de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen en de uit te voeren projecten; 
- Dragen bij aan de brede kennisdeling binnen het samenwerkingsverband; 
- Sluiten waar mogelijk aan met onderzoek op de werklijnen in de City Deal; 
- Meenemen van circulair en conceptueel bouwen in onderwijs- en onderzoeksprogramma’s; 
- Onderzoeken van belemmeringen in opschaling van circulair en conceptueel bouwen, en vinden van 

oplossingen voor deze belemmeringen vanuit onderwijs en onderzoek; 
- Stimuleren van innovaties in de gebouwde omgeving, door deze te koppelen aan praktijkonderzoek. 
 

Netwerk-, platform en Brancheorganisaties 
- Zetten zich in voor kennisverspreiding en kennisdeling via het door hen opgebouwde netwerk; 
- Bieden de mogelijkheid via de ontwikkelde platforms actief informatie over en voor de City Deal te 

delen; 
 

Platform31 zet zich in ter ondersteuning van Agenda Stad met betrekking tot de kwartiermakersfase van 
deze City Deal. Hiernaast draagt zij gedurende de looptijd bij via kennis co-creatie en –verspreiding en door 
inhoudelijke bijdragen aan Community of Practice- en themabijeenkomsten. Ook spant Platform31 zich in 
om relevante kennis- en leerervaringen vanuit de City Deal verder te verspreiden binnen haar netwerk, 
onder andere in G4, G40- en M50-verband, en om waar mogelijk / relevant verbindingen te leggen met haar 
eigen thema’s en activiteiten. 
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Kennisuitwisseling en activiteiten 
Zoals al eerder beschreven: er kan al heel veel, er valt al heel veel te leren en we hebben haast. We 
leggen dus grote prioriteit op kennisdeling, fysiek en digitaal. Inhoud delen is daarbij belangrijk, maar 
ook de basis leggen voor waardevolle samenwerkingen. In 2022 zorgen we voor virtuele 
evenementen om actief contact te houden, makkelijke toegang tot relevante kennis en ook voor 
fysieke bijeenkomsten om podium te bieden en connecties te leggen.  

Partnerbijeenkomsten 
Elke derde donderdag van de maand organiseren we een partnerbijeenkomst. De meesten zullen digitaal 
zijn, waarbij we je bijpraten over de ontwikkelingen van de City Deal maar vooral projecten het podium 
bieden. Ook zal het gesprek met elkaar en de kwartiermakers op de drie thema’s een belangrijke plek 
krijgen. 
 
Werkbezoeken 
We organiseren minimaal drie excursies per jaar naar partners om in de praktijk te zien wat er allemaal kan 
op het gebied van circulair en conceptueel bouwen. De centrale vraag zal vaak zijn: hoe schalen we de goede 
voorbeelden op en wat is je eigen rol daarbij als partner en als persoon?  

 
Cirkelstad Academie 
In 2022 stellen we de Cirkelstad Academie open voor alle City Deal partners. Binnen deze academie wordt 
een online toolbox ontwikkeld waarin je alles vindt dat je nodig hebt om met Het Nieuwe Normaal te gaan 
werken.  
 
Publiceren van resultaten 
We publiceren bruikbare resultaten uit deze City Deal, artikelen en publicaties via de website, nieuwsbrieven 
en LinkedIn.  
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Communicatie 
Doelgroepen 
De City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen communiceert met drie hoofdgroepen: 

1. Partners van de City Deal  
2. Geïnteresseerde professionals buiten de samenwerking 
3. Besturen en gemeenteraden 

 
Wat de doelgroepen verenigt is dat ze invloed hebben op de uitvoering van de (circulaire) bouwopgave. De 
communicatiemedewerker houdt een database bij in MailerLite. Deze database is georganiseerd door 
middel van verschillende tags: 

• Partners (alle partners van de City Deal) 
• Bestuurders 
• Gemeenten 
• Provincies 
• Ministeries 
• Kennisinstellingen 
• Netwerkorganisaties  
• Woningbouwcorporaties  
• Bouwpartijen 
• Investeerders 
• Communicatie contacten (communicatiemedewerkers van partners) 
• Werklijn 1, 2 of 3 
• Kernteam 
• Volgers (geïnteresseerde professionals buiten de samenwerking) 

 
Ieder contact heeft één of meerdere tags. Op deze manier houden we overzicht van het netwerk van de City 
Deal en kunnen we gerichte nieuwsbrieven en updates via mail versturen.  

Communicatiemiddelen 
Om onze doelgroepen op de hoogte te houden van ontwikkelingen maken we gebruik van verschillende 
communicatiemiddelen. De onderstaande middelen worden door de communicatiemedewerker consistent 
up-to-date gehouden. Welk middel we inzetten hangt af van de content en doelgroep: 

Mail 
We sturen persoonlijke mails naar besturen, gemeenteraden en de deelnemers van de City Deal om hen op 
de hoogte te houden van bijeenkomsten en overige lopende zaken. Deze mails worden verstuurd vanuit het 
coördinatieteam.  

Nieuwsbrief via MailerLite 
Tussen de 6 tot 8 keer paar jaar bundelen we relevante informatie en sturen we een opgemaakte 
nieuwsbrief naar ons netwerk. Denk hierbij aan een aankondiging van nieuwe partners, relevante 
publicaties of documenten en interessante evenementen en content die wij ontvangen vanuit onze 
partners. 
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In 2022 gaan we dit middel ook inzetten om meer overzicht te bieden aan de 3 werklijnen. Het plan is om 
nieuwsbrieven te wijden aan een werklijn, waarin we de voortgang van deze groep laten zien. Waar nodig 
voegen we een call to action toe, zodat er meer kruisbestuiving tussen de werklijnen kan ontstaan.  

Website (www.citydealccb.nl)  
Op de nieuwe website komt alle informatie samen. Deze website komt in Q1 van 2022 online. Via de website 
kun je lezen wat de City Deal inhoudt, wie meedoen aan deze samenwerking, aan welke projecten wordt 
gewerkt – en wat de laatste nieuwtjes, evenementen en publicaties zijn. Het wordt een simpele, 
overzichtelijke website, die veel inspiratie zal bieden en toegankelijk zal zijn voor alle doelgroepen. 

Social media (www.linkedin.com/company/citydealccb)  
Naast de website delen we de relevante content ook via LinkedIn. Op deze manier bereiken we meer 
geïnteresseerden en kunnen we ook andere content delen die het thema van deze City Deal raakt.  

Kanalen van partners  
Bij nieuwswaardige momenten, zoals nieuw instrumentarium en succesvolle pilotprojecten, zullen we 
verder kijken dan alleen onze eigen kanalen. Met de partners die zelf sterke communicatiekanalen hebben 
gaan we verkennen hoe we deze meer kunnen inzetten voor het delen van onze tussenresultaten. Voor 
algemene PR over deze City Deal werken we samen met het communicatieteam van Agenda Stad. 

Een netwerk van communicatiemedewerkers 
Komend jaar gaan we een netwerk van communicatiemedewerkers oprichten binnen de City Deal. Zo 
kunnen we samen goede voorbeelden verspreiden en impact creëren. Bovendien willen we onze partners 
herkenbaar maken, zodat duidelijk is wie er allemaal bijdraagt aan de beweging die circulair en conceptueel 
bouwen de nieuwe standaard maakt. Elke partner wordt gevraagd het City Deal logo op de site te zetten en 
daarbij te vermelden wat zijn of haar bijdrage is aan de beweging. 
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Planning 2022 
 

januari februari maart 

• 25-1: Kick-off circulaire grond- en 
vastgoedexploitatie  

• 16-2: Presentatie Business case 
Biobased Bouwen 

• 17-2: Presentatie PvA tijdens 
City Deal bijeenkomst 

• LinkedIn pagina online 
• Landingspagina website live  

• 3-3: Kick-off biobased campus 
• Maandelijkse City Deal 

bijeenkomst 
• Presentatie herijkte HNN 

 

april mei juni 

• Opening Floriade 
• Maandelijkse City Deal 

bijeenkomst 
• Timber Talk: alle ins en outs van 

biobased bouwen in 2 uur 
• Biobased Campus Floriade 
• Kick-off intervisietraject 
• Website live 

• Maandelijkse City Deal 
bijeenkomst 

• Excursie 
• Biobased Campus Floriade 

• Maandelijkse City Deal 
bijeenkomst 

• Biobased Campus Floriade 
• Bestuurlijke bijeenkomst 
• Themasessie intervisietraject  

 

juli augustus september 

• Maandelijkse City Deal 
bijeenkomst 

• Growing Green Cities 
• Biobased Campus Floriade 

• Zomertoer 
• Biobased Campus Floriade 

• Maandelijkse City Deal 
bijeenkomst 

• Themasessie intervisietraject 

 

oktober november december 

• Maandelijkse City Deal 
bijeenkomst 

• Biobased Campus Floriade 

• Maandelijkse City Deal 
bijeenkomst 

• Biobased Campus 
• Themasessie intervisietraject 

• Maandelijkse City Deal 
bijeenkomst 

• Biobased Campus  
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Colofon 
  
Eindredactie: 

Gertjan de Werk (projectleider City Deal) 

 

Bijdragen van: 

Steven Kroesbergen (dealmaker) 

Koen Haer (dealmaker) 

Sybren Bosch (inhoudelijk geweten) 

Hanna Lára Palsdottir (projectleider werklijn I) 

Jip van Grinsven (projectleider werklijn III) 

Nadia van den Berg (communicatie) 
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Bijlage 1 – overzicht activiteiten per fase van de City Deal 
In het Plan van aanpak hebben we de belangrijkste dingen uitgelicht voor de externe versie. Voor de interne 
versie is het totaaloverzicht van activiteiten, bereikt en nog te bereiken, handig om te hebben.  
 
Afkortingen 
CD = City Deal 
CCB = Circulair en Conceptueel Bouwen 
HNN = Het Nieuwe Normaal 
MPG: MilieuPrestatie Gebouwen 
 

Fase I – 2021/2022 Basis op orde 
Overzicht van wat we in 2021 hebben bereikt en wat we in 2022 nog gaan doen om de basis op orde te krijgen. 

 2021, bereikt 2022 

Systeem Randvoorwaarden voor proces 
Bestuurlijk commitment van 110 partners uit de 
hele bouwketen 
Bestuurlijk commitment 
Interdepartementaal beleidsteam 
Commitment CCB bij woningbouwberaad 
Groeifondsaanvraag ‘toekomstige leefomgeving’ 
Samenbrengen CD wonen/Circulair 
Bouwen/strategische verkenning ruimte voor 
biobased bouwen. 
Chris Kuijpers heeft opgeroepen HNN massaal te 
omarmen.  
 
Inhoudelijke bouwstenen 
Handreiking Circulair Bouwen met nieuwe 
Omgevingswet 
Overzicht instrumentarium 
PvA opschaling conceptueel bouwen 
Opzet CRA prijsvraag ‘nieuwe bouwcultuur’ 
 

Randvoorwaarden voor proces 
Bestuurlijk commitment op CCB proces bij alle partners 
Brede verkenning instrumenten op bijdrage CCB 
Regionale aanpak CCB 
Opzet programma building balances 
Interdepartementale stuurgroep leefomgeving 
I&W aan beleidsteam toevoegen 
Borgen financiering CB bij Rijk 
Opzetten bestuurlijke stuurgroep R/P/G 
Beleidsadvies aan Chris Kuijpers o.b.v. 
interdepartementale beleidsanalyse 
Opleveren integraal Uitvoeringsplan City Deal 
Gebiedsontwikkeling van elke gemeente ingebracht in 
intervisietraject. 
Effectieve verbinding TransitieTeam, CB23, CD, Cirkelstad. 
 
Inhoudelijke bouwstenen 
MPG <= 0,5 kan dat en hoe dan 
Handreiking handhaving MPG in de praktijk 
Handreiking circulair tenderen 
Beleidsscan stimuleren op KPI’s HNN 
Stuurgroep en uitvoering CRA programma ‘nieuwe 
bouwcultuur’ 
Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen in 
Oirschot van start 
Lancering HNN 0.3 
 

Stad & regio 4 netwerkbijeenkomsten 
Deep-dive HNN woco’s 
Ondertekening MRA Greendeal  
Buyer Group Biobased bouwen geïntegreerd in 
CD 

Programma: inspireren, activeren, implementeren 
Intervisie- en leertraject CCB (vanuit biobased) 
Project: anders waarderen, GREX, VEX, BEX 
Project: inzicht in aanvullende waarden van CCB. 
Project: circulariteit in MJOB/P 
3 deep-dive’s HNN woco’s  
Deep-dive HNN met elk marktsegment 
Biobased campus 
Oogsten resultaten buyer groups. 
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Project Inventarisatie biobased cases CD 
Best practices marktpartijen 
Aantal partners op het podium gezet.  
Excursie RC panels 
Op maat ondersteuning van gemeentelijke 
projecten op kritieke punten in proces. 
 
 

Elke gemeente eigen case met behoefte 
Ondersteuning op maat inclusief link expertteam 
woningbouw en ondersteuning RVO 
Opzetten regionale aanpakken voor elke CD regio. 
 

Ondersteuning CD team compleet 
Je kan het kernteam altijd bellen 

Website in de lucht 
Toolbox CCB vullen en onderhouden 
Pool aan experts CCB verzamelen en ‘opleiden’ 
Elke 3e donderdag CD bijeenkomst met ‘oogst’ 
Landkaart met alle projecten en prestaties 
Landkaart met living labs en focus 
App-groep CD partners 

 

Fase II – 
2022/2023 

Wennen aan Circulair en Conceptueel Bouwen 
CCB is nieuw. Komende twee jaar gaan we actief met onze partners aan de slag om te wennen aan circulair en 
conceptueel bouwen. Daarbij gaan inkoop- en bouwproces en best practices hand in hand. 
Het hoofddoel van de activiteiten is ondersteuning bij het implementeren van Circulair en Conceptueel bouwen 
in beleid en processen. 

 2022 2023 

Systeem Organisatie 
Hernieuwd commitment op proces om HNN als taal te 
gebruiken bij inkoop. 
 
Inhoud 
Instrumentarium circulair laden. 
Omgevingsvisies met circulair/conceptueel kader 
Handreiking MPG < 0,5 
Handhaving MPG < 0,5 
Bestaand instrumentarium CCB richten. 
 

Organisatie 
Optuigen inkoopproces conform HNN bij alle 
opdrachtgevers CD. 
CCB integreren in strategie van alle partners. 
Stroomlijnen Omgevingswet tussen Rijk, Provincie 
en Gemeenten met circulair en conceptueel bouwen 
als kader. 
 
Inhoud 
Uitvraag MPG max 0,5 bij alle partners CD. 
Wet kwaliteitsborging als instrument voor bouwen 
met minimale milieu-impact. 
Afstemming met Leidraden CB23. 
Ondertekening convenant Het Nieuwe Normaal 

Stad & regio Intervisietraject met gemeenten met actuele case 
Bestuurlijke afspraken met provincies (minister voeden) 

Intervisietraject 
Optekenen geleerde lessen en vertalen in 
handreikingen en beleid  
Verdiepingsprojecten nieuwe kennis en modellen 

Project Ondersteuning gemeenten op maat 
Marktdialogen 
Deep-dives HNN 

Ondersteuning gemeenten op maat 
Richtlijnen voor omgevingsdiensten. 

 

 

Fase III – 2023 en 
verder 

CCB als nieuwe, ontwikkelende standaard. 
In de loop van 2023 zullen steeds meer projecten worden uitgevraagd conform conceptuele en circulaire 
principes. Steeds meer CD partners zullen integraal overgaan tot het standaard uitvragen volgens de lat die we 
gezamenlijk hebben bepaald.  
Het hoofddoel verschuift in 2023 van implementatie van CCB naar het werken met minimum prestaties voor 
gebouwen conform de KPI’s van HNN. 

 2023 >2023 

Systeem Beleidscycli op KPI’s HNN inrichten 
Tenders met significante score CCB 

Inbedden CD team in verschillende departementen 
Jaarlijkse update ‘circulaire bouwlat’ o.b.v. HNN 

Stad & regio Intervisietraject gemeenten met actuele cases  

Project Ondersteuning om met een lat te gaan werken 
Marktconsultaties op maat 

Opgaan CD in expertteam woningbouw 
HNN evaluatie standaard voor alle bouwprojecten  


