
 

 
U I T N O D I G I N G 

  
De noodzaak van de Circulaire Economie wordt sterker en sterker. Samen met alle partijen in de 
keten (overheden, bouwers, leveranciers, slopers en recyclebedrijven) werken wij aan het stimuleren 
en het daadwerkelijk doorvoeren van de Circulaire Economie. Dat DOEN we door: 

 het praktisch en circulair inzetten van grondstoffen die vrij komen bij sloop/verwijderen; 
 het reduceren van het gebruik van primaire grondstoffen; 
 het verminderen van de CO2 -emissies in de bouw. 

Haalbare doelstellingen op korte termijn  
Gezamenlijk zetten we ons in voor de realisatie van de landelijke doelstellingen voor 2030 (50% 
reductie gebruik primaire grondstoffen) en voor 2050 (100% Circulaire Economie). BouwCirculair 
richt zich daarbij op de belangrijkste materialen die in de bouw gebruikt worden. Voor de infrasector 
zijn dat beton, asfalt en staal. Deze materialen dragen samen voor 67% bij aan de uitstoot van CO2 -
emissies in de sector. 
We staan voor een grote opgave en weten nog niet hoe de doelstellingen op lange termijn te 
bereiken zijn. Daarom zijn vanuit BouwCirculair realistische en haalbare doelstellingen geformuleerd 
voor de korte termijn: de jaren 2020-2023. Elke dag zetten we de middelen in die beschikbaar zijn en 
zoeken samen met alle ketenpartijen naar mogelijkheden die ons helpen naar een volgende stap. 
  
Met uw hulp de volgende stap nemen 
Er is al veel bereikt, maar we kunnen ons het niet veroorloven om tevreden te zijn. Daarvoor moeten 
er nog teveel stappen gezet worden. Door BouwCirculair zijn daarom, samen met haar deelnemers, 
verschillende instrumenten ontwikkeld. Deze dragen bij aan de doelstellingen en hebben geen 
negatief effect op de kosten en de kwaliteit van de projecten. Het zijn instrumenten die direct 
ingezet kunnen worden. 
Het implementeren van duurzaamheidsinstrumenten en het actief bijdragen aan de realisatie van 
een circulaire economie vraagt om keuzes. Niet alleen op visie- en ambitieniveau, maar ook bij de 
uitvoering ervan. Met voldoende ruimte en tijd kunnen uw medewerkers dan de ambities omzetten 
in daden. 
  
Ruimte voor vooruitgang 
Wij vragen u om de instrumenten (moederbestek.nl) te implementeren. Al meer dan 100 bij ons 
betrokken overheden zijn daar mee bezig. U draagt dan tegelijkertijd bij aan klimaatmitigatie en -
adaptatie, Klimaatakkoord, Duurzaam GWW, Betonakkoord, het Manifest MVI, et cetera. 
Wanneer u deze instrumenten inzet, en we met elkaar de inkoopkracht benutten, prikkelt u ook de 
marktpartijen in de keten om steeds meer circulair te gaan werken. Omdat wij de activiteiten 
monitoren, worden de resultaten gedeeld met alle leden van BouwCirculair, en dus ook met uw 
organisatie. Zo kunnen we gezamenlijk verder leren en nieuwe stappen zetten om de doelstellingen 
te realiseren.  

Graag nodigen we u uit op onze bijeenkomsten en ervaar op welke wijze we met elkaar de wereld 
stap voor stap duurzaam en circulair maken. 
  
 


