


PROGRAMMA dinsdag 14 november 2017

15.30 uur Ontvangst
16.00 uur Introductie
16.10 uur Prof. Nelissen update Rijks Transitieteam
16.40 uur Discussie en vragen
17.00 uur Borrel



Introductie



Prof. ir. Elphi Nelissen
• 10 februari 2014, ‘Prof. Elphi Nelissen van TU/e wint 

internationale vrouwenprijs’;

• 16 december 2015, ‘Prof. Ir Elphi Nelissen nieuwe voorzitter 
SER Brabant’;

• 10 april 2017, ‘#DuurzameZoektocht: Prof.ir. Elphi Nelissen: 
onze SMART City gaat kwaliteit van leven verbeteren’;

• 5 juli 2017, ‘Brabantse arbeidsmarkt raakt oververhit’



Artikel Vastgoedrecht Onno Tacoma

’De waarborgen van de vastgoedtaxatie’

Over kwaliteitsbewaking, tuchtrecht en           
civielrechtelijke aansprakelijkheid



Een update van het Transitieteam

Weebers Speedcollege 

14 November 2017

Prof.ir. Elphi Nelissen

Voorzitter Transitieteam Circulair Bouwen

Lid Taskforce Bouwagenda

TU Eindhoven 

Decaan Bouwkunde

Hoogleraar Building Sustainability

Circulaire Bouweconomie
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Maatschappelijk urgente uitdagingen
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Maatschappelijk urgente uitdagingen
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Maatschappelijk urgente uitdagingen
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Maatschappelijk urgente uitdagingen



Circulaire Bouw Economie
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De Bouw: een van de 5 pijlers in het Rijksbrede
programma “Nederland Circulair in 2050”.

Verantwoordelijk voor:

- 50% van het grondstoffenverbruik

- 40% van het energieverbruik

- 30% van het waterverbruik

- 35% van de CO2-uitstoot

Doel in 2050: 100% circulaire bouweconomie

Doel: 100% circulair bouwen in 2050
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De Circulaire Bouweconomie betekent

bouwen, gebruiken en hergebruiken van

gebouwen, gebieden en infrastructuur,
zonder: 

• natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te 
putten,

• de leefomgeving te vervuilen en

• ecosystemen aan te tasten,
op een wijze die economisch verantwoord is

en bijdraagt aan welzijn van mens en dier.

Hier en daar, nu en later.

De definitie
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Elphi Nelissen (voorzitter), TUe

Bas van de Griendt, Stratego Advies

Cécile van Oppen, Copper8

Ingrid Pallada, FNV

Jaap Wiedenhoff, ABT

Jeroen van der Waal, Gemeente 

Amsterdam

Joop Quist, Ministerie van BZK 

Liesbeth Engelsman, IPO

Maarten Schaafsma, Unie van 

Waterschappen

Mari van Dreumel. Ministerie van I&M

Paul Terwisscha van Scheltinga, 

Woonbedrijf

Peter Broere, BRBS Recycling

Peter Fraanje, NVTB

Peter van der Mars, Metaalunie

Stephan van Hoof , Volkerwessels

Thomas Bögl, LIAG architecten en 

bouwadviseurs

ondersteuning

Hans Scherpenzeel (secr), RVO

Hans Korbee, RVO

Saskia Sportel, RVO

Het Transitieteam
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In samenwerking met Bouwagenda
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Wat is de Bouwagenda?

• Met een evolutionaire aanpak is de totale bouwketen niet in

staat om sneller en slimmer passende antwoorden te hebben

voor de opgaven. Er is een revolutie nodig.

• In 2021 zijn onomkeerbare stappen gezet.
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11

Presentatie Bouwagenda maart 2017
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De Bouwcoalitie

Bouwcoalitie

opdrachtgever

ondernemer
(organisaties)

onderwijs en
kennis

consument en
werknemer

financier
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Taskforce 
Bouwagenda

Bouwcoalitie

Individuele bedrijven, 
overheden, 
werknemers, kennis, 
burgers, etc, etc,
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Betrokkenheid in Bouwagenda

23
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DE BOUWAGENDA 2030

Infra

•Bruggen en 
Sluizen

•Riolering

•Energieinfra

Woningbouw

•Duurzame eigen 
woning

•Duurzame corporatie
woning

•Vervanging/ 
nieuwbouw

•Duurzame hoogbouw

Utiliteitsbouw

•Scholen

•Wonen en zorg

•Transformatie

Lokaal

•Aardbevings-
bestendig

ONTWERPEN VANUIT EEN INTEGRALE VISIE

REGELS EN MAATREGELEN DIE VERANDERING ONDERSTEUNEN 

CIRCULAIR BOUWEN

DIGITALISERING & INFORMATISERING

HUMAN CAPITAL 

SAMENWERKEN VANUIT VERTROUWEN

Verbinding visie en concrete opgaven
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• De gebruiker/eigenaar staat centraal

• Ruim baan voor nieuwe inzichten en technologieën

• Geen pilots, maar (schaalbare) prototypen: Think Big, Act 
Small and Scale Up

• Programmatisch werken

• Aanpak per roadmap, met ‘kleine coalities’

• Liefst geen nieuwe initiatieven, maar versterken/verbinden

25

Wat betekent dat (meer) concreet
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• Tot 2030 zal, voor een leefbaar en bereikbaar Nederland, bijna
1.000 miljard euro geïnvesteerd moeten worden in de gebouwde
omgeving.

• Het kan, en moet, in een hoger tempo, slimmer en op een
grotere schaal.

• Dat vraagt om de komende vier jaar extra te investeren in een 
duurzaam en toekomstbestendig Nederland:

• 2,6 miljard aan verduurzamingsmaatregelen voor woningen en gebouwen

• Ombuigen van verhuurdersheffing naar energiebesparingsinvesteringen

• 1,7 miljard voor uitbreiding, benutting, vervanging van infra en meer
slimme mobiliteit(-sdiensten)

• 1,6 miljard voor innovatiebevordering MKB en bouwsector

• Intensivering voor versnelling in transformatie van gebieden

Investeren in een toekomstbestendig en 
duurzaam NL



• Tempo verduurzaming bestaande woningen naar
100.000 woningen per jaar

• Binnenklimaat alle scholen gezond

• Elk jaar 100.000 nieuwe energie-neutrale woningen
gebouwd

• Innovatieve en duurzame vervanging infra-
eigendommen

• Aardbevingsbestendige concepten gereed

• Samenwerking kennisinstellingen

• Human Capital agenda met oog op 50.000 nieuwe
banen

• Institutionele belemmeringen weggenomen

• Nieuwe financiering en investeringsarrangementen

• 1nationaal icoonproject per jaar19

Wat gaat er dan gebeuren?
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Grondstoffen- en Materiaalgebruik 
in huidige situatie 

 Efficiënte inzet 
o.a. verminderen en langere levensduur  

 Duurzame inzet 
o.a. Hernieuwbaar, alg. beschikbaar 

 Herbruikbare inzet 
o.a. Circulair ontwerpen en  recycling 

 

0.  Nul situatie         1. Efficiënte inzet      2. Duurzame inzet  3. Herbruikbare inzet

Naar 100% circulair: 3 stappen strategie
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2018 – 2023

Inrichten basecamp

2023 – 2030

Halverwege de top

2030 -2050

Circulaire Economie 

bereikt
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1. Bouwmaterialen:  veel en zwaar maar mondiaal niet schaars

2. Meerdere (zeer) lange cycli

3. Initiatief- en ontwerpfase zijn van cruciaal belang voor het 

circulair gebruik van grondstoffen in bouw- en gebruiksfase. 

4. Enthousiasme van partijen is in te zetten voor samenwerking in 
de keten.

energie en water: enkele dagen

Interieur: 3 -30 jaar

installaties: 15 -50 jaar

gebouwschil:         10 -100 jaar

constructie: 30 -300 jaar

grond: oneindig

Analyse van het Transitieteam
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Vraagontwikkeling! Ontwikkeling aanbod!
Beleid & wet- en 
regelgeving!
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Aanloopkosten 
en - tijd!

Marktprocessen! Meten en 

communiceren! Strategie!
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Randvoorwaarden

• Kennisoverdracht

• Instrumentarium

• Praktijkleren

• Onderwijs en Onderzoek

Transitie
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Twee houten verkeersbruggen over de A7 bij Sneek

De koplopers zijn al begonnen
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Tijdelijke Rechtbank Amsterdam

De koplopers zijn al begonnen
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Volledig circulair gerenoveerd kantoor van Alliander in Duiven

De koplopers zijn al begonnen
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Prestatie Inkoop fietsbrug Nigtevecht: duurzaam, onderhoudsarm, 

toekomstbestendig met maximaal draagvlak van gebruiker en omgeving

De koplopers zijn al begonnen
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Autotunnel Bunnik: duurzame constructie met 25% minder milieubelasting

De koplopers zijn al begonnen
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Voorgestelde acties

• Aanbestedingen overheid circulair

• Stimuleren bedrijven en particulieren

• Meetmethode (MPG? inclusief nulmeting)

• Nieuwe verdienmodellen

• NBD

• Onderzoek en kennisdeling

• Bedrijven moeten zich gaan voorbereiden op de 
gewijzigde werkelijkheid
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Heeft u nog vragen?
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Afsluiting door mr. A.J.L. 
Claassen 


