
  Zuid-Hollandlaan 7  2596 AL Den Haag www.nvtb.nl 

 

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Mevrouw drs. S. van Veldhoven 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
Postbus 20901 
2500 EX DEN HAAG 

 

Datum: 19 juli 2018 
Kenmerk: 2018/07-01 
Onderwerp: mening over kabinetsreactie op de vijf transitieagenda’s circulaire economie. 

 

Geachte mevrouw van Veldhoven, 

De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB), en de daarbij 
aangesloten brancheverenigingen, hebben kennis genomen van de reactie van het kabinet van 29 
juni 2018 op de vijf transitieagenda’s circulaire economie. NVTB en haar leden hebben bijgedragen 
aan de totstandkoming van de transitieagenda circulaire bouweconomie en ondertekende eerder het 
Grondstoffenakkoord. 

NVTB wil graag haar mening geven op de kabinetsreactie en licht deze graag toe. 

1. NVTB prijst de rationele aanpak en de intentie voor het gebruik van de Nationale Milieu 
Database bij het bepalen van de milieueffecten van circulaire concepten. Daarbij benadrukt  
NVTB dat de uiteindelijke milieubelasting bepalend moet zijn en dat een indicatie van de mate 
van circulariteit een vertekend beeld kan geven van die milieubelasting. Het zou uitermate 
ongewenst zijn wanneer er een circulariteitsscore ontstaat die een mate van hergebruik of mate 
van recycling aangeeft. Dat is namelijk geen goede indicator voor milieubelasting. De 
complexiteit van de materie werkt dit echter wel in de hand. NVTB vindt circulaire principes 
nuttig voor schaarse grondstoffen. De Nederlandse bouwsector werkt zeer beperkt met schaarse 
grondstoffen. Voor overige grondstoffen, zoals klei, zand, grond, mergel en hout, vindt NVTB dat 
de integrale milieubelasting maatgevend moet zijn voor nieuw beleid en/of aanpassingen van 
wet en regelgeving. 

 
2. De reactie van het kabinet was niet enkel gericht op de transitieagenda circulaire 

bouweconomie, ook de transitieagenda’s kunststoffen en maakindustrie kwamen aan bod. Ook 
deze transitieagenda’s raken de belangen van onze achterban. Eén van de tien thema’s die de 
verschillende agenda’s verbindt is het verbreden van de producentenverantwoordelijkheid. Hier 
worden onder andere gevelbouw, zonnepanelen en warmtepompen genoemd waarvoor 
uitbreiding van deze verantwoordelijkheid zal worden verkend. NVTB draagt graag bij aan de 
genoemde verkenning om bij te dragen aan verduurzaming. 
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3. Voor het circulair ontwerpen is nog veel onduidelijk in termen van definities en hoe circulaire 
businessmodellen zich gaan ontwikkelen. De relatie met (de controle van) het eigendom van 
materiaal/product is sterk. De wijze waarop sluitende business cases voor lang-cyclische 
producten/materialen kunnen ontwikkelen is onzeker. Dit vraagstuk heeft de aandacht van NVTB 
en wij zijn bereid om bij te dragen aan verdere ontwikkeling hiervan in relatie tot hetgeen onder 
punt 2 naar voren is gebracht. 

 
Indien u dat op prijs stelt kom ik onze mening graag toelichten in een persoonlijk gesprek. Voor 
achtergrondinformatie of inlichting is ook onze directeur Niels Ruijter beschikbaar, bereikbaar op 06 
1092 5357 en n.ruijter@nvtb.nl  
 
Onder verwijzing naar ons gesprek op 26 juni bevestig u mijn u uitnodiging voor een werkbezoek aan 
NVTB op locatie van een bouwmaterialenfabriek. Vanuit het bureau van NVTB zal u separaat een 
meer concreet verzoek bereiken.  

Hoogachtend, 
Namens de NVTB, 

 

 

drs. T. (Titia) Siertsema MBA 
Voorzitter 


